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Podstawa prawna statutu: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z dnia 5 lipca 2019r. poz. 1481 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty, 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony Dz. U. z 

2019 r. poz. 1148 i 1078), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę  Prawo  oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 60), 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i pu-

blicznych (Dz. U. – poz. 649), 

5. Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: pu-

blicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. z 

19 lutego 2019 r. Poz. 320), 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowa-

nia i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 373),  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i orga-

nizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1591). 

8.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych  rozwią-

zań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek  systemu oświaty w związku z zapo-

bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 Dz.U.220 poz.410 z 2019r, wraz z późniejszymi 

zmianami. 
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POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

 

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

a) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 07 września 1991 r. o systemie 

oświaty, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, ustawę z dnia 14 grudnia 

2016 r. przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe, 

b) statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut Zespołu Szkół w Raciążu, 

c) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Raciążu, 

d) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną, która składa się  

z nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Raciążu, 

e) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkół dla młodzieży, tj.: Liceum Ogól-

nokształcącego w Raciążu, Technikum w Raciążu i Branżowej Szkoły I Stopnia w Ra-

ciążu, 

f) słuchaczach - należy przez to rozumieć słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Do-

rosłych w Raciążu, 

g) młodocianych - należy przez to rozumieć uczestników turnusów dokształcania  

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawo-

dowego w Raciążu, 

h) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów  

i młodocianych, 

i) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Płoński, 

j) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty, 

k) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Raciążu. 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ 

 

§ 2 

1. Pełna nazwa zespołu: Zespół Szkół w Raciążu. 

2. Siedziba Zespołu Szkół w Raciążu: miasto Raciąż. 

3. Pełny adres Zespołu: ul. Kilińskiego 64,09-140 Raciąż. 

4. Organ prowadzący zespół: Powiat Płoński. 

5. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 
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§ 3 

 

1. W skład Zespołu Szkół w Raciążu wchodzą : 

a) Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Raciążu, 

b) Technikum w Raciążu, 

c) Branżowa Szkoła I Stopnia w Raciążu,  

d) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciążu,  

e) Centrum Kształcenia Zawodowego w Raciążu, 

f) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Raciążu. 

 

2. Dla oznaczenia szkół w Zespole Szkół w Raciążu dopuszcza się stosowanie skrótów: 

a) LO – dla Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu, 

b) T – dla Technikum w Raciążu, 

c) BS – dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Raciążu,  

d) LOdD – dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Raciążu, 

e) CKZ -Centrum Kształcenia Zawodowego w Raciążu. 

 

3. Czas trwania cyklu nauczania w poszczególnych szkołach, zawody, w których kształcą 

szkoły i kwalifikacje oraz turnusy kwalifikacyjne określają statuty tych szkół. 

 

 

§ 4 

1. Szkoły zawodowe wchodzące w skład Zespołu Szkół w Raciążu kształcą uczniów i mło-

docianych w zawodach i specjalnościach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnic-

twa zawodowego. 

2. Zawody, w których kształcą szkoły ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą peda-

gogiczną i organem prowadzącym. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany, likwidacji lub wprowadzenia nowego kierunku kształ-

cenia zgodnie z potrzebami środowiska i możliwościami Zespołu. 

4. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez daną szkołę, a młodocianych 

przez pracodawcę. Ma ona formę zajęć praktycznych, a w technikum także praktyk za-

wodowych. 

5. Centrum prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników  

w zawodach i terminach określonych przez CKZ w Sieradzu. 
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6. Centrum może prowadzić odpłatne szkolenia i kursy według potrzeb środowiska  

lub na zlecenie. 

 

§ 5 

 

1. Zespół może wynajmować i użyczać pomieszczenia i obiekty wybranym podmiotom  

pod warunkiem, że nie ograniczy to realizacji jej zadań statutowych. 

2. Wynajem lub użyczanie pomieszczeń szkolnych odbywa się na zasadach określonych 

przez organ prowadzący. 

§ 6 

 

1) W zespole może funkcjonować spółdzielnia uczniowska, która działa w oparciu o własny 

statut przyjęty zgodnie z przepisami prawa. 

2) Dochody spółdzielni są przeznaczane na potrzeby uczniów i działalność statutową pla-

cówki. 

 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

Informacje ogólne 

 

§ 7 

1. Zespół  realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty, Ustawie Prawo 

Oświatowe oraz przepisach wydanych na podstawie tych ustaw, a w szczególności: 

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły, przygotowuje uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe 

do uzyskania kwalifikacji zawodowych, do pracy w realnych warunkach, a także do ak-

tywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, 

b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, 

c)  kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określo-

nych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,  

d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,  

e) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religij-

nej z zachowaniem pełnej tolerancji oraz kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich 

dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, odpowie-

dzialność, szacunek dla innych ludzi, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, 
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f) w miarę swoich możliwości otacza opieką wychowawczą uczniów zagrożonych spo-

łecznie przy pełnej współpracy z domem rodzinnym lub opiekuńczym. 

2. Proces wychowawczy opiera się o programie wychowawczo-profilaktycznym uchwalo-

nym przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną po zasięgnięciu opinii 

samorządu uczniowskiego. 

 

§ 8 

 

1. Zadania przypisane Zespołowi Szkół realizowane są poprzez pełne wykorzystanie bazy 

dydaktycznej i materialnej. 

2. Uczniowie otrzymują pomoc psychologiczną i pedagogiczną we współpracy z Poradnią 

Psychologiczno - Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, wychowawcą, nauczycielami 

oraz kierownictwem szkoły.  

3.  Uczeń w rozwijaniu swoich zainteresowań może korzystać z dostępnych w szkołach za-

jęć dodatkowych.  

4. Zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoły realizowane są przy pełnej współpracy z do-

mem rodzinnym lub opiekuńczym.  

5. Zadania w zakresie kształcenia zawodowego uczniów i młodocianych realizowane są przy 

współpracy szkoły z zakładami pracy, pracodawcami lub innymi podmiotami na podsta-

wie obowiązujących przepisów. 

 

 

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych 

 

§ 9 

 

1. Szkoła zapewnia realizację zadań opiekuńczych odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i 

higieny. 

2. Opiekę nad uczniami i młodocianymi przebywającymi w obiekcie szkolnym podczas za-

jęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowa-

dzący lub organizujący zajęcia. 

3. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły sprawują organizatorzy zajęć. 

Bezpieczeństwo podczas organizowanych przez szkołę wycieczek zapewnia się przez 

przestrzeganie następujących zasad: 
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a) zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły ( w przypadku wycieczki 

zagranicznej po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny), 

b) organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, potrzeb i sprawności fi-

zycznej uczniów, 

c) udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce ( z wyjątkiem przedmiotowych, odbywa-

jących się w czasie lekcji), wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów, 

d) dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki, którym może być tylko pracownik 

pedagogiczny szkoły; kierownik wycieczki, po wyrażeniu zgody dyrektora szkoły, 

może pełnić również rolę opiekuna, 

e) dyrektor szkoły zatwierdza kartę wycieczki, zgodną z nadrzędnymi przepisami, 

f) liczba opiekunów na wycieczce jest zgodna ze szkolnym regulaminem wycieczek, 

g) uczestnicy wycieczek zagranicznych podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczę-

śliwych wypadków. 

4. Szkoła może organizować dla uczniów także różne zajęcia poza obiektami należącymi 

do szkoły, po zapewnieniu przez dyrektora uczniom bezpiecznych warunków uczestnic-

twa w tych zajęciach. Wyjścia grupowe uczniów poza obiekty należące do szkoły, które 

nie są wycieczkami, są dokumentowane w rejestrze wyjść. 

5. Opiekę nad uczniami odbywającymi praktykę zawodową sprawuje opiekun wyznaczony 

w zakładzie pracy lub nauczyciel praktycznej nauki zawodu. 

6. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw szkolnych zgodnie z ustaleniami dyrekcji na 

dany rok szkolny. Podczas pełnienia dyżuru nauczyciel winien znajdować się  

w przydzielonym mu rejonie i zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania punktualności w pełnieniu dyżurów, 

b) aktywnego pełnienia dyżuru w przydzielonym rejonie, 

c) zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa młodzieży w rejonie dyżurowania, 

d) zwracania uwagi na wszystkie nieprawidłowości związane z przestrzeganiem 

przez uczniów regulaminów szkolnych, 

e) eliminowania wszystkich sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów, wydawa-

nia zakazów i egzekwowania ich wykonania przez młodzież, 

f) podejmowania działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia 

opieki poszkodowanym, 

g) zgłaszania dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku lub zagrożenia oraz każdej sy-

tuacji, która stwarza niebezpieczeństwo dla innych osób. 
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7. Szkoła umożliwia każdemu uczniowi ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

8. Warunki zapewniające uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole: 

a) uczniowie przebywający w szkole znajdują się pod nadzorem wszystkich pracowni-

ków szkoły, którzy natychmiast reagują na jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa 

ucznia wdrażając procedury działań i stosując ustalenia przyjęte w szkole zgodnie  

z zakresem obowiązków poszczególnych pracowników szkoły, 

b) nauczyciele są zobowiązani na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów, 

c) w sali gimnastycznej i na boisku prowadzący zajęcia sprawdzają sprawność sprzętu 

sportowego i dostosowują wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych 

uczniów i bazy lokalowej, 

d) w czasie przerw nauczyciele aktywnie pełnią dyżury według harmonogramu i zgodnie 

z regulaminem dyżurów, 

e) wszystkie wycieczki są organizowane zgodnie z regulaminem organizacji wycieczek  

i zgodnie z zasadami wymienionymi w punkcie 3. 

f) wychowawca klasy na początku roku szkolnego, przed feriami zimowymi i letnimi 

przypomina uczniom o bezpiecznej drodze do i ze szkoły oraz o zachowaniu zasad 

bezpiecznego wypoczynku, 

g) budynek szkoły oraz jego otoczenie i boisko szkolne są objęte monitoringiem elektro-

nicznym, 

h) w salach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyczna, chemiczna, fizyczna, ga-

stronomiczna, gimnastyczna) opiekun sali opracowuje regulamin pracowni i zapoznaje 

z nim uczniów na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, 

h) na terenie obiektu obowiązuje zakaz naklejania, wywieszania ogłoszeń, informacji 

przez osoby nie będące pracownikami szkoły bez zgody dyrektora, 

i) na terenie szkoły, jak i podczas zajęć prowadzonych przez szkołę, obowiązuje bez-

względny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i e-papierosów, używania narko-

tyków oraz środków odurzających, 

j) w szkole powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa, który integruje działania 

wszystkich podmiotów szkolnych w zakresie bezpieczeństwa. 

9. Szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych jest ona potrzebna, w tym również pomoc materialna. 

10. Zapewnienie opieki uczniom przez szkołę odbywa się przy ścisłej współpracy z radą ro-

dziców, ośrodkami pomocy społecznej i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 
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11. Działania w zakresie opieki i pomocy uczniom koordynuje pedagog szkolny, którego 

obowiązki zawarte są w § 42. 

 

§ 10 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział młodzieży szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wy-

chowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania. 

3. Zmiana wychowawcy może być dokonana przez dyrektora: 

a) w przypadku zmian kadrowych lub organizacyjnych w szkole, 

b) na uzasadniony, pisemny wniosek 2/3 rodziców uczniów danego oddziału, 

c) samego wychowawcy. 

 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 

Informacje ogólne 

 

§ 11 

1. Organami Zespołu są: 

a) Dyrektor, 

b) Rada Pedagogiczna, 

c) Samorząd Uczniowski w szkołach dla młodzieży, 

d) Samorząd Słuchaczy w szkole dla dorosłych, 

e) Rada Rodziców. 

 

Dyrektor 

 

§ 12 

Dyrektor w ramach swoich obowiązków: 

1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą w placówce oraz reprezentuje 

ją na zewnątrz. 

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, dwa razy w roku 

szkolnym, wnioski z niego wypływające. 
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3. Sprawuje opiekę nad uczniami, słuchaczami i młodocianymi, stwarza warunki ich harmo-

nijnego rozwoju psychofizycznego oraz organizuje w razie potrzeby pomoc psycholo-

giczno-pedagogiczną i wspomaga nauczycieli w udzielaniu tej pomocy. 

4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej. 

5. Dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wyko-

rzystanie. 

6. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki. 

7. Dba o bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie placówki. 

8. Dokonuje skreślenia z listy uczniów, słuchaczy i młodocianych w przypadkach określo-

nych w statutach szkół. 

9. Zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej.  

10. Jest kierownikiem zakładu w stosunku do zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowni-

ków nie będących nauczycielami, a w szczególności: 

a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników, 

b) ustala zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi, 

c) przyznaje nagrody, wymierza kary porządkowe oraz dokonuje oceny nauczycieli i in-

nych pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

d) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odzna-

czeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników do właści-

wych organów, 

e) przyjmuje pracowników, uczniów, słuchaczy, młodocianych oraz rodziców w spra-

wach skarg i wniosków, 

f) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. 

 

 

§ 13 

 

1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą ro-

dziców, samorządem uczniowskim i samorządem słuchaczy.  

2. W sprawach pracowniczych dyrektor współpracuje z zakładową organizacją związ-

kową zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych. 

3. W porozumieniu z właściwymi organami, bądź instytucjami może zmieniać lub 

wprowadzać nowe kierunki kształcenia oraz wprowadzać inne formy dokształcania 

zawodowego. 

4. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego powierza funkcje: 
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a) wicedyrektorom, 

b) kierownikowi internatu. 

5. Opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne, jak: 

a) szkolne plany nauczania, 

b) arkusz organizacyjny, 

c) plan doskonalenia nauczycieli, 

d) szkolny zestaw podręczników i inne. 

6. Organizuje egzaminy przeprowadzane w szkołach. 

7. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami. 

8. Zawiera i realizuje umowy w zakresie organizowania turnusów dokształcania zawo-

dowego oraz inne umowy związane z działalnością szkoleniową Zespołu. 

9. Wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów. 

 

Rada Pedagogiczna 

 

§ 14 

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym wszystkich typów szkół i Centrum Kształ-

cenia Zawodowego. 

2. Radę pedagogiczną zespołu tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole oraz in-

struktorzy praktycznej nauki zawodu, dla których praca pedagogiczna stanowi podstawo-

we zajęcie. 

3. Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych tworzą wszyscy nauczy-

ciele zatrudnieni w tej szkole w danym roku szkolnym. 

4. Radę pedagogiczną Centrum Kształcenia Zawodowego tworzą wszyscy nauczyciele pro-

wadzący zajęcia na danym turnusie. 

5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. 

6. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby za-

proszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków rady pedago-

gicznej. 

7. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co naj-

mniej połowy członków rady. 

8. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. 

9. Rada pedagogiczna odbywa posiedzenia według ustalonego przez przewodniczącego 

harmonogramu. 
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10. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę 

albo co najmniej 1/3 członków rady. 

11. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych  

na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, słu-

chaczy lub młodocianych, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników zespo-

łu. 

 

§ 15 

 

1. Do kompetencji rady pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy, 

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, słuchaczy 

i młodocianych,  

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

d)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, słuchacza z listy 

słuchaczy i młodocianego z listy młodocianych uczestników turnusu. 

f) podejmowanie uchwał wynikających z zadań dydaktycznych, wychowawczych i opie-

kuńczych, 

g) uchwalanie statutu i zmian w statucie. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje: 

a) organizację pracy zespołu, a w szczególności arkusz organizacyjny i tygodniowy roz-

kład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b) propozycje dyrektora w sprawie przydzielenia nauczycielom stałych prac w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wycho-

wawczych i opiekuńczych, 

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

d) propozycje dyrektora dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych oraz odwoły-

wania z tych stanowisk, 

e) projekt planu finansowego placówki, 

f) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli, przed dopuszczeniem  

ich do użytku jako szkolny zestaw programów nauczania, 

g) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, 

h) powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący. 
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3. Rada pedagogiczna: 

a) wyraża zgodę na zdawanie przez ucznia, słuchacza lub młodocianego: 

 egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, 

 egzaminu (ów) klasyfikacyjnego (ych) w przypadku nieklasyfikowania ucznia, słu-

chacza lub młodocianego z przyczyn nieusprawiedliwionych, 

b) typuje przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od wysta-

wionej oceny pracy, 

c) przygotowuje projekt zmian statutu. 

4. Rada pedagogiczna pracuje w oparciu o regulamin rady pedagogicznej. 

 

Samorząd Uczniowski 

 

§ 16 

1. W szkołach dla młodzieży działa samorząd uczniowski, który jest jedynym społecznym 

organem szkoły, zwanym dalej "samorządem".  

2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół dla młodzieży.  

3. Samorząd uczniowski działa w oparciu o regulamin samorządu uczniowskiego, który nie 

może być sprzeczny z niniejszym statutem . 

4. Samorząd uczniowski, na wniosek dyrektora, wydaje opinie: 

a)  o pracy nauczycieli podlegających ocenie pracy zawodowej, 

b) w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów. 

5. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski  

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

podstawowych praw ucznia takich jak: 

a) prawa do zapoznania się ze stawianymi wymaganiami i kryteriami ocen ze wszystkich 

przedmiotów edukacyjnych, 

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

c) prawa do organizacji życia szkolnego,  

d) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywko-

wej, 

e) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

6. Samorząd uczniowski opiniuje program wychowawczo-profilaktyczny. 

7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania na rzecz wolontaria-

tu. 
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Samorząd Słuchaczy 

 

§ 17 

1. W szkole dla dorosłych działa samorząd słuchaczy, który tworzą wszyscy słuchacze szko-

ły. 

2. Samorząd słuchaczy:  

a) pomaga w rozwiązywaniu problemów słuchaczy, 

b) preferuje partnerstwo w relacjach słuchaczy z nauczycielami w realizacji celów 

kształcenia, 

c) stwarza demokratyczne formy współdziałania słuchaczy i wzajemnego wspierania się,  

d) przyjmuje odpowiedzialność za jednostkę i grupę, 

e) kształtuje umiejętność zespołowego działania,  

f) stwarza warunki do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny słuchaczy, 

g) współpracuje z samorządem uczniowskim w zakresie działalności wolontariackiej. 

3. Przewodniczącym samorządu słuchaczy w danej grupie jest starosta roku. 

4. Zasady działania samorządu słuchaczy określa regulamin uchwalony przez ogół słucha-

czy. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem placówki. 

 

Rada Rodziców 

 

§ 18 

1. Rada rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców uczniów szkołach dla mło-

dzieży. 

2. Zasady działania rady rodziców określa ustawa Prawo oświatowe. 

3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów zespołu, organu prowa-

dzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami  

we wszystkich sprawach dotyczących kształcenia i wychowania. 

4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

b) opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora. 

5.  Rada rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być 

sprzeczny z niniejszym statutem oraz nadrzędnym prawem oświatowym. 
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6. W celu wspierania działalności statutowej zespołu rada rodziców może gromadzić fundu-

sze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania fundu-

szy rady rodziców określa regulamin rady. 

 

Zasady współdziałania organów Zespołu Szkół 

 

§ 19 

1. Każdy z organów Zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji. 

2. Organy Zespołu mają obowiązek wzajemnego informowania się o podejmowanych i pla-

nowanych działaniach i decyzjach poprzez: 

a) zebrania rady pedagogicznej, 

b) zamieszczania informacji w księdze zarządzeń, gdy ich charakter tego wymaga, 

c) ogłaszania na tablicy informacyjnej.  

3. W przypadku sytuacji konfliktowych wewnątrz lub na zewnątrz każdy z organów Zespołu 

oraz pracownicy, uczniowie, słuchacze i młodociani mają możliwość obrony swego sta-

nowiska. 

4. W przypadku konfliktu rada pedagogiczna – samorząd uczniowski, stroną rozstrzygającą 

jest dyrektor lub powołana do rozstrzygnięcia konfliktu komisja, w skład której wchodzą 

po trzy osoby z każdej ze stron. 

5. We wszystkich sprawach spornych pomiędzy pracownikami a dyrektorem rolę mediatora 

przejmuje komisja reprezentująca strony, po trzy osoby z każdej ze stron, zasięgająca opi-

nii związków zawodowych, wskazanych przez pracownika. Komisję taką powołuje się  

w przypadku niemożności rozwiązania konfliktu bezpośrednio pomiędzy stronami. 

6. W konflikcie nauczyciel - uczeń lub rodzic rolę mediatora przejmuje dyrektor lub wicedy-

rektor. Należy w tych przypadkach wykorzystać wszelkie możliwe sposoby polubownego 

rozstrzygnięcia sporu z zachowaniem zwyczajowo przyjętych norm kulturowych. 
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ORGANIZACJA ZESPOŁU 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 20 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świą-

tecznych oraz ferii zimowych i letnich w szkołach dla młodzieży i w szkole dla dorosłych 

określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza a w szkołach dla dorosłych na dwa semestry. 

 

§ 21 

 

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Zespołu są: 

a) oddziały złożone z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowied-

nim ramowym planem nauczania opublikowanym przez MEiN, według tej samej pod-

stawy programowej, 

b) grupy semestralne złożone ze słuchaczy realizujących w danym roku szkolnym 

przedmioty obowiązkowe określone planem nauczania zgodnym z ramowym planem 

nauczania opublikowanym przez MEiN, zgodnie z podstawą programową kształcenia 

ogólnego ustaloną dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 

c) turnusy złożone z młodocianych pracowników realizujących dokształcanie teoretyczne 

według podstawy programowej dla tego samego zawodu lub zawodów pokrewnych  

w wymiarze 136 godzin na jednym turnusie. 

2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wy-

chowawczych dla uczniów określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora 

szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy. Dla słuchaczy ustala się plan semestralny, a dla młodo-

cianych pracowników dokształcanych w Centrum plan na cały turnus. 

3. Nauczanie języków obcych oraz zajęcia z przedmiotów ujętych w podstawie programowej 

w zakresie rozszerzonym mogą być organizowane w zespołach międzyoddziałowych  

i międzyszkolnych. 

4. Do realizacji celów dydaktycznych szkoła posiada: 

a) sale lekcyjne, 
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b) pracownie specjalistyczne, takie jak: informatyczna, językowa, fizyczna, chemicz-

na, biologiczna, 

c) pracownie gastronomiczne do kształcenia praktycznego, 

d) bibliotekę z czytelnią, 

e) halę sportową z zapleczem sanitarnym. 

5. Zasady korzystania z poszczególnych pracowni określają regulaminy znajdujące się  

w poszczególnych pomieszczeniach i pracowniach. 

6. Opiekę nad poszczególnymi pomieszczeniami dydaktycznymi powierza się nauczycie-

lom, którzy mają w szczególności obowiązek: 

a) dbać o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla uczniów, 

b) dbać o utrzymanie należytego porządku, 

c) dbać o estetykę i wystrój dostosowany do funkcji pomieszczenia. 

 

 

§ 22 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia  

w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, 

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

c) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

d)  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

e) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

f) kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

g) inne zajęcia niż wymienione w ust 1. lit. a-e. 

2. Jednostka lekcyjna zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz konsultacji zbiorowych 

trwa 45 minut, zajęć praktycznych 55 minut, a zajęć opiekuńczo- wychowawczych  

w internacie i pracy biblioteki – 60 min. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w wymiarze od 30 do 60 minut, a w szkole dla doro-

słych i na turnusach do 180 min. Skrócenie zajęć w danym dniu następuje w drodze za-

rządzenia dyrektora szkoły. 

3. Pomiędzy lekcjami organizuje się przerwy trwające pięć lub dziesięć minut - przerwa 

zwykła; dwadzieścia minut - przerwa długa. 

4. Długa przerwa odbywa się po czwartej godzinie lekcyjnej. 

5. Zajęcia dydaktyczne w szkole rozpoczynają się o godzinie 8
00

. 

6.   W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych  
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 rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor  

 szkoły odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i  

 technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań. 

7.   Zajęcia z wykorzystaniem metod  i  technik kształcenia na odległość realizowane będą z  

wykorzystaniem:                                                                                                                                           

a) materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych  platform edukacyjnych udostępnionych      

i  rekomendowanych przez MEiN,  

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, 

c) materiałów prezentowanych w programach  publicznej telewizji i radiofonii, 

 d) platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych  przez  nauczyciela, w   

tym: podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń, 

8.   Nauczanie zdalne odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

9.  Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planów nauczania, z  

 możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na  

 odległość. 

10.   Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są  do realizowania treści z  

 podstawy programowej. Planując jednostkę lekcyjną powinni uwzględnić przepisy BHP  

 oraz potrzeby i ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych do  

 kształcenia specjalnego. 

 

 

§ 23 

 

1. Niektóre zajęcia w szkole odbywają się z podziałem na grupy. Dopuszcza się tworzenie 

grup w oddziałach, grup międzyoddziałowych i międzyszkolnych. 

2. Podziału na grupy dokonuje się corocznie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem 

MEiN o ramowych planach nauczania lub za zgodą organu prowadzącego. 

3. W szkole mogą być prowadzone koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne.  

4. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe, które ma na celu pomoc uczniom w pla-

nowaniu kariery, prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz do-

starczanie informacji o rynku pracy. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się pro-

gram realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradz-

twa zawodowego. Doradztwo może mieć formę: 

a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
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b) zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowanego nauczyciela,  

c) indywidualnych spotkań prowadzonych przez pedagoga i psychologa, 

d) zajęć prowadzonych przez wychowawcę klasy, 

e) spotkań i warsztatów prowadzonych przez zewnętrznych doradców zawodowych. 

5. Doradztwo zawodowe może być prowadzone we współpracy z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną. 

  

Zajęcia dodatkowe 

 

§ 24 

 

1. W szkole mogą być organizowane są zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb  

i możliwości rozwojowych uczniów oraz możliwości kadrowych i finansowych szkoły.  

2. Zajęcia dodatkowe mogą mieć formę kół i zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć 

wyrównawczych, zajęć przygotowujących do egzaminów, klubów i in. 

3. Zajęcia dodatkowe mogą być finansowane z różnych źródeł lub prowadzone przez na-

uczycieli nieodpłatnie, w ramach wynagrodzenia zasadniczego. 

4. Na początku roku szkolnego dyrektor i nauczyciele ustalają rodzaj, wymiar i tygodniowy 

rozkład takich zajęć, który może ulec modyfikacji w trakcie roku szkolnego, podyktowa-

nej potrzebami uczniów. 

5. Propozycje dotyczące zajęć dodatkowych mogą zgłaszać do dyrektora: nauczyciele,  

na podstawie przeprowadzonej diagnozy, samorząd uczniowski, rada rodziców. 

6. Zajęcia dodatkowe dokumentowane są w dziennikach zajęć pozalekcyjnych lub rejestro-

wane w dzienniku elektronicznym. 

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 

§ 25 

1. W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna polegająca na rozpo-

znawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowisko-

wych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole. 

2. Wskazania do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostosowanej do potrzeb 

i możliwości uczniów może wynikać z: niepełnosprawności, niedostosowania społeczne-
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go i zagrożenia niedostosowaniem, zaburzeń zachowania i emocji, szczególnych uzdol-

nień, specyficznych trudności, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowej lub traumatycz-

nej, niepowodzeń edukacyjnych. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

przez udzielanie porad i prowadzenie konsultacji.  

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana także rodzicom uczniów i nauczycie-

lom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieod-

płatne. 

6. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Płońsku oraz innymi 

placówkami wspierającymi pracę szkoły celem: 

a) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających 

uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

b) udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, 

c) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związane  

z wychowywaniem i kształceniem młodzieży. 

7. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy z poradnią i innymi instytucjami jest 

pedagog szkolny. 

 

Organizacja kształcenia zawodowego 

 

§ 26 

1. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego prowadzone są zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie  

z ramowym planem nauczania i podstawą programową dla danego zawodu. 

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne uczniów odbywa się w pracowniach szkolnych,  

a młodocianych pracowników na czterotygodniowych turnusach w ośrodkach dokształca-

nia i doskonalenia zawodowego. 

3. Kształcenie zawodowe praktyczne ma formę zajęć praktycznych, a w technikum także 

praktyk zawodowych.  
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4. Poszczególne zajęcia edukacyjne uczniów w ramach kształcenia praktycznego mogą się 

odbywać w pracowniach szkolnych oraz w zakładach pracy na podstawie umowy zawartej 

przez szkołę z tym zakładem. 

5. Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników odbywają się u pracodawców na podsta-

wie umowy zawartej między rodzicem młodocianego, a tym pracodawcą. 

6. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w ciągu całego roku szkolnego, w tym rów-

nież w okresie ferii letnich i zimowych. 

7. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora. Wymiar praktyki zawodowej 

nie wchodzi w zakres wymiaru kształcenia zawodowego, jeżeli trwa ona nie dłużej,  

niż 4 tygodnie. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 ty-

godnie, dalsze tygodnie ich trwania dyrektor przelicza na godziny i organizuje w ramach 

godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Dyrektor może także rozłożyć w czasie 

przebieg praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie. 

8. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów i młodocianych pracowni-

ków na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych określa podstawa programowa 

kształcenia w danym zawodzie. 

9. Szkoła kierująca na praktyczną naukę zawodu nadzoruje realizację programu, współpra-

cuje z podmiotem przyjmującym i akceptuje instruktorów i opiekunów.  

 

Szkolny wolontariat 

 

§ 27 

 

1. Działania na rzecz wolontariatu podejmuje w szkole samorząd uczniowski w porozumie-

niu z dyrektorem szkoły. 

2. Szkolny wolontariat ma na celu: 

a) promowanie idei wolontariatu, 

b) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i w jego otoczeniu, 

c) angażowanie społeczności szkolnej w projekty wolontariackie, 

d) koordynowanie działań wolontariackich podejmowanych w szkole.  

3. Samorząd może powołać Szkolną Radę Wolontariatu lub prowadzić działalność wolonta-

riacką samodzielnie. 
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4. Działalność samorządu na rzecz wolontariatu mogą wspierać nauczyciele i inni pracowni-

cy szkoły, rodzice uczniów, inne osoby i instytucje. 

 

§ 28 

 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczy-

cieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomię-

dzy dyrektorem szkoły, a kierującym na takie praktyki.  

2. Dyrektor szkoły przydziela praktykantowi nauczyciela, który odpowiada za prawidłowy 

przebieg praktyk.  

 

Biblioteka szkolna 

 

§ 29 

 

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

uczniów i słuchaczy, realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców 

oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.  

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.  

3. Pomieszczenie biblioteki umożliwia: 

a) gromadzenie i opracowanie zbiorów, wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

b) korzystanie ze zbiorów czytelni, 

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

ich zakończeniu.  

 

§ 30 

1. Do głównych zadań biblioteki należy: 

a) współuczestnictwo w realizacji treści programowych wszystkich przedmiotów naucza-

nych w szkole oraz edukacji czytelniczej i medialnej, 

b) uczenie metod korzystania z różnych źródeł informacji oraz efektywnego posługiwania 

się technologią informacyjną, 

c) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych, 

d) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, podtrzymywa-

nie tożsamości narodowej i językowej, 
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e) współpraca z publicznymi bibliotekami miasta, powiatu i innych szkół w zakresie pro-

pagowania czytelnictwa i organizacji imprez czytelniczych, 

f) współpraca z rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czy-

telniczego, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie litera-

tury.  

 

§ 31 

 

1. Pracownikiem biblioteki jest nauczyciel-bibliotekarz, który jest członkiem rady pedago-

gicznej. 

2. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) udzielanie informacji bibliotecznych, 

c) wyrabianie i pogłębianie u uczniów i słuchaczy nawyku czytania i uczenia się, 

d) informowanie uczniów i nauczycieli o zakupionych nowościach wydawniczych, 

e) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

f) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami w zakresie wykorzystania zbiorów biblio-

tecznych i rozwijania kultury czytelniczej uczniów, 

g) informowanie nauczycieli i rodziców o stanie czytelnictwa uczniów oraz przygotowanie 

i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania z działalności biblioteki, 

h) gromadzenie zbiorów, 

i) ewidencjonowanie zbiorów, 

j) selekcjonowanie i konserwowanie zbiorów, 

k) organizowanie warsztatu informacyjnego.  

3. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan majątkowy i dokumentację biblioteki. 

4. W celu realizacji zadań nauczyciel bibliotekarz powinien posiadać: 

a) roczny plan pracy biblioteki, 

b) dziennik pracy, 

c) sprawozdania z pracy, 

d) księgi inwentarzowe zbiorów i dowody wpływów, 

e) protokoły skontrum, 

f) protokoły selekcji zbiorów i rejestry ubytków, 

g) kartotekę kart wypożyczeń, 

5. Jednostka zajęć bibliotecznych nauczyciela bibliotekarza wynosi 60 minut. 
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§ 32 

1. Nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły. 

2. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu 

zajęć w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów wszystkim uprawnionym. 

 

Internat 

 

§ 33 

 

1. Przy Zespole Szkół w Raciążu funkcjonuje internat, który jest jego integralną częścią. 

2. Internat, jako placówka wspomagająca i uzupełniająca pracę szkoły oraz przejmująca na 

czas pobytu wychowanka w internacie funkcje opiekuńczo- wychowawczą od rodziny, 

ma obowiązek tworzenia dla młodzieży optymalnych warunków bytowych oraz służą-

cych osiąganiu pożądanych efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

3. Nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół w Raciążu, a bieżącą działalno-

ścią internatu kieruje kierownik internatu. 

4. Zakres zadań kierownika internatu jest określony §36 p.3 lit. a-m. 

5. Do zadań internatu w szczególności należy: 

a) zapewnienie uczniom wyżywienia, zakwaterowania i bezpiecznych warunków pobytu, 

b) zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych, 

c) zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, 

d) udzielanie pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych  

oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie, 

e) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz organiza-

cjach czasu wolnego, 

f) upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków dbania o stan zdrowia, 

g) wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowych, 

h) uczenie odpowiedzialności, tolerancji i samorządności. 

6. Internat planuje i realizuje swoje działania współpracując ze szkołą, rodzicami wycho-

wanków, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistami. 

7. Internat zapewnia wyżywienie, całodobową opiekę, pokój dla chorych, warunki do nauki, 

pomoc w nauce, wsparcie w rozwoju zainteresowań, możliwość samodzielnego przygo-

towania posiłków. 
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§ 34 

 

1. Do podstawowych obowiązków wychowawcy internatu należy: 

a) planowanie i prowadzenie zajęć z wychowankami, 

b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, 

c) staranne i terminowe prowadzenie dokumentacji, 

d) czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców, 

e) uczestniczenie w opracowaniu planów pracy, regulaminów i in. dokumentów, 

f) współpraca z rodzicami, ośrodkami pomocy społecznej, wychowawcami i pedago-

giem szkolnym w zakresie rozwiązywanie problemów wychowanków, 

g) dbałość o właściwą atmosferę pracy i wypoczynku, 

h) prowadzenie szeroko pojętej profilaktyki,  

i) dbałość o rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków, 

j) sporządzanie opinii o wychowankach, 

k) wnioskowanie w sprawie nagród i kar dla wychowanków. 

2. Poza godzinami opiekuńczymi (poza pensum) wychowawca internatu w ramach wyna-

grodzenia zasadniczego: 

a) przygotowuje się do zajęć, 

b) sporządza wymaganą dokumentację, 

c) uczestniczy w zebraniach organizowanych w internacie, posiedzeniach zespołu wy-

chowawczego, rady pedagogicznej i in., 

d) uczestniczy w pracach zespołów przeprowadzających egzaminy, 

e) wykonuje inne zadania zgodne ze statutem i przepisami oświatowymi. 

 

 

Zespoły i komisje 

 

§ 35 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą 

zespoły przedmiotowe. 

2. W Zespole Szkół w Raciążu działają następujące zespoły stałe: 

a) zespół humanistyczny, 

b) zespół matematyczno - przyrodniczy, 

c) zespół przedmiotów zawodowych. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:  
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a) uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych,  

b) uzgadnianie metod i analiza wyników badania jakości nauczania w określonych kla-

sach, 

c) dokonywanie analizy ilościowej i jakościowej wyników egzaminów zewnętrznych  

i prezentowanie wniosków na posiedzeniach rady pedagogicznej, 

d) modernizowanie pracowni i klasopracowni w zależności od potrzeb szkoły, 

e) wymiana doświadczeń zawodowych na spotkaniach nauczycieli w obrębie poszcze-

gólnych zespołów, 

f) coroczne składanie sprawozdań z realizacji planu pracy zespołu, 

4. Zespół przedmiotowy reprezentuje przewodniczący. 

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu 

podręczników dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.  

6. Wychowawcy klas, pedagog szkolny i wychowawca internatu tworzą zespół wychowaw-

czy, który realizuje działania wynikające z planu pracy i bieżących ustaleń zespołu.  

7. Dopuszcza się doraźne powoływanie zespołów do wykonania określonego zadania. Ze-

spół taki rozwiązuje się po zrealizowaniu powierzonego zadania. 

8. W szkole działa komisja socjalna. 

9. Członkowie komisji socjalnej wybierani są i działają zgodnie z regulaminem tejże komi-

sji.  

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

Stanowiska kierownicze 

§ 36 

1. W Zespole Szkół w Raciążu tworzy się stanowiska wicedyrektorów  i kierownika interna-

tu. 

I Wicedyrektor 
 

§ 37 

1. Zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor w porozumieniu z zainteresowanym. 

2. Wicedyrektorzy odpowiadają za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych zawartych w planie pracy Szkoły. 

3. Uprawnienia wicedyrektora: 
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a) realizowanie ustalonego pensum godzin dydaktycznych; 

b) współudział w opracowywaniu rocznych planów pracy dydaktycznej i opiekuńczowy-

chowawczej; 

c) sprawowanie z nadzoru pedagogicznego ustalonego planem nadzoru pedagogicznego; 

d) sporządzanie rozkładu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

e) organizacja zastępstw (lekcji i dyżurów nauczycielskich) za nieobecnych nauczycieli; 

f) sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku nauki; 

g) koordynowanie i organizacja indywidualnego toku nauki lub indywidualnego pro-

gram; 

h) nadzór nad organizacją apeli, imprez, uroczystości szkolnych; 

i) udział w pracach zespołów przedmiotowych i innych organów kolegialnych Szkoły; 

j) sprawowanie nadzoru nad organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w tym nauczaniem indywidualnym oraz współdziałanie w tym zakre-

sie z pedagogiem i psychologiem szkolnym i placówkami pozaszkolnymi tego typu; 

k) przygotowanie i nadzór nad przebiegiem egzaminu maturalnego oraz współpraca  

w tym zakresie z innymi szkołami ponadpodstawowymi; 

l) koordynowanie i wspomaganie organizacji turystyki i krajoznawstwa; 

m) realizacja uchwał rady pedagogicznej oraz nadzór nad realizacją uchwał rady pedago-

gicznej objętych zakresem czynności; 

n)  sporządzanie harmonogramu rozliczeń i wykazów do wypłaty należności nauczycie-

lom z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i zastępstw, w tym za prowadze-

nie kół przedmiotowych i kół zainteresowań; 

o) koordynowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego, w tym nadzór nad wyko-

nywaniem obowiązków przez doradcę zawodowego w Szkole; 

p) dbałość o racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i majątkiem Szkoły; 

q) znajomość prawa oświatowego, ustaw, rozporządzeń i przepisów wykonawczych do-

tyczących funkcjonowania Szkoły; 

r) bieżące informowanie dyrektora o wszystkich problemach kadrowych, organizacyj-

nych i gospodarczych występujących w Szkole; 

s) inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podejmowania 

działań innowacyjnych i eksperymentów pedagogicznych; 

t) przygotowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

u) przestrzeganie zasad bhp, ppoż., sanitarnych, instrukcji ewakuacji i innych przepisów 

porządkowych ustalonych zarządzeniami wewnętrznymi; 

v) tworzenie życzliwej atmosfery pracy w placówce w stosunkach pomiędzy wszystkimi 
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podmiotami pracy Szkoły; 

w) prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji dotyczącej pracy nauczycieli oraz 

sporządzanie sprawozdań i informacji ze spraw objętych przydziałem obowiązków; 

x) czuwanie nad przestrzeganiem ustalonych odrębnymi przepisami zasad dyscypliny 

pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole; 

y) wnoszenie projektów zmian w organizacji pracy Szkoły mających na celu poprawę jej 

funkcjonowania; 

z) formułowanie projektu oceny pracy nauczycieli,  

aa) występowanie z propozycjami nagród, odznaczeń, wyróżnień i wymierzania kar po-

rządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły; 

bb)  wykonywanie innych czynności dotyczących funkcjonowania Szkoły zleconych przez 

dyrektora Szkoły. 

cc) podejmowanie decyzji w imieniu dyrektora, pod jego nieobecność, 

 

II Wicedyrektor 
 

§ 38 

1. Zakres obowiązków ustala dyrektor w porozumieniu z zainteresowanym: 

a) śledzenie niezbędnych przepisów i zarządzeń dotyczących kształcenia zawodowego 

uczniów i młodocianych, 

b) czuwanie nad prawidłowością zawierania umów o pracę pomiędzy młodocianymi,  

a zakładami pracy, 

c) organizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych, 

d) organizowanie praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych, a także przygoto-

wywanie umów z zakładami pracy o taką naukę, 

e) kontrola praktycznej nauki zawodu,  

f) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami praktycznej nauki zawodu, 

g) opracowanie planu praktycznej nauki i praktyk zawodowych, 

h) dbanie wraz z zespołem nauczycieli przedmiotów zawodowych o właściwą organiza-

cję i należyte wyposażenie pracowni szkolnych, w szczególności pracowni do ćwiczeń 

i realizacji praktycznej nauki zawodu, 

i) wykonywanie prac zleconych przez dyrektora w szczególności związanych z organi-

zacją procesu szkolenia zawodowego teoretycznego i praktycznego, praktyk zawodo-

wych oraz organizacją egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 
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Kierownik internatu 
 

§ 39 

 

1. Bieżącą działalnością internatu kieruje kierownik internatu powoływany przez Dyrektora 

Zespołu Szkół w Raciążu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Bezpośrednim przełożonym kierownika internatu jest dyrektor zespołu. 

3. Kierownik internatu odpowiada za całokształt pracy opiekuńczo-wychowawczej i organi-

zacyjnej podległej mu jednostki, a w szczególności: 

a) pełni dyżury wychowawcze w wymiarze tygodniowym ustalonym w porozumieniu  

z organem prowadzącym, 

b) ustala w porozumieniu z wychowawcami plan dyżurów wychowawczych, 

c) zapewnia odpowiedni poziom opieki wychowawczej, 

d) dba o atmosferę i dyscyplinę pracy pozostałych pracowników internatu, 

e) wnioskuje do dyrektora placówki o nagrody dla pracowników, 

f) stwarza wychowankom optymalne warunki socjalno-bytowe, 

g) sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi wychowawcami, 

h) odpowiada za opracowanie i realizację planu opiekuńczo-wychowawczego, 

i) przestrzega i egzekwuje od podległych pracowników zasad etyki zawodowej, 

j) odpowiada za przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych obowiązują-

cych przy żywieniu młodzieży w stołówkach szkolnych, 

k) uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej zespołu szkół, 

l) składa roczne sprawozdania przed radą pedagogiczną z pracy internatu, 

m) organizuje pobyt gości wynajmujących pokoje mieszkalne oraz odpowiada za prowa-

dzenie księgi gości. 

 

 

Nauczyciele 

 

§ 40 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą po-

trzeby i zainteresowania uczniów oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpie-

czeństwo powierzonych jego opiece uczniów i słuchaczy. 

2. Nauczyciel wykonuje zadania w zakresie prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno- 

wychowawczego, takie jak: 
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a) prawidłowa realizacja podstawy programowej, 

b) obiektywne, systematyczne i różnorodne ocenianie wiedzy, umiejętności i aktywności 

uczniów, słuchaczy i uczestników turnusów, 

c) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań oraz po-

dejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów ce-

lu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania, 

d) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,  

e) udzielanie uczniom i słuchaczom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń, 

f) dbanie o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

g) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania ocen klasyfikacyj-

nych: śródrocznych i rocznych uczniów, semestralnych w szkole dla dorosłych i koń-

cowych na turnusach i kursach, prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

h) przestrzeganie zapisów statutu, w tym stosowanie zasad oceniania zapisanych w WSO, 

i) aktywne uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej i stosownych zespołów, 

j) stosowanie nowatorskich metod i form pracy, 

k) staranny wybór programów nauczania i podręczników, 

l) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

m) wzbogacanie warsztatu pracy i dbałość o powierzony sprzęt i pomoce, 

n) udział w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

o) współpraca w zapobieganiu i walce z narkomanią, nikotynizmem i alkoholizmem, 

p) wykonywanie innych zadań statutowych szkoły związanych z procesem dydaktyczno-

wychowawczym lub ze sprawowaniem opieki. 

3. Nauczyciel ma prawo do pełnej autonomii w zakresie: 

a) wyboru podręcznika do realizacji swojego przedmiotu,  

b) doboru metod nauczania zgodnych z obowiązującymi zasadami dydaktyki. 

4. Nauczyciel ma obowiązek sprawować opiekę nad młodzieżą podczas wszystkich zajęć, 

wycieczek i uroczystości szkolnych. 

5. Nauczyciel współtworzy wizerunek szkoły.  

6. Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa: 

a) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie prowadzonych przez niego za-

jęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych, 

b) znajomość przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz ich przestrzeganie, 
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c) systematyczne sprawdzanie warunków panujących w pomieszczeniu, gdzie prowadzi 

zajęcia z uczniami pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa uczniów i zgłaszanie dostrze-

żonych zagrożeń właściwym osobom, 

d) opracowanie regulaminów pracowni określających zasady bezpieczeństwa i zapozna-

nie z nimi uczniów na początku każdego roku szkolnego, 

e) sprawowanie ciągłej opieki nad uczniami w czasie prowadzonych zajęć, 

f) organizacja wycieczek oraz wyjść poza teren szkoły z uwzględnieniem zasad bezpie-

czeństwa uczniów określonych w niniejszym statucie, 

g) natychmiastowa reakcja na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa, 

h) zawiadomienie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona 

przestępstwa albo stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów, 

i) pełnienie dyżurów w czasie przerw w wyznaczonym rejonie zgodnie z ustaleniami 

opisanymi w regulaminie dyżurów. 

 

Nauczyciel – wychowawca 

 

§ 41 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami poprzez: 

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

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,  

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

d) koordynowanie prac zespołu powołanego przez dyrektora ds. udzielania pomocy psy-

chologiczno-pedagogicznej swojego wychowanka. 

2. Wychowawca w celu realizacji działań, o których mowa w pkt.1: 

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespoło-

wego rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski, 

c) ustala tematykę zajęć na godziny do dyspozycji wychowawcy, spójną z nadrzędnymi 

aktami prawa wewnątrzszkolnego, w tym do programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 
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d)  współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi wspólne 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna 

jest indywidualna opieka ze względu na uzdolnienia i różne trudności, 

e) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 

 udzielania informacji o postępach wychowanków w nauce, w szczególności prze-

kazania danych dotyczących przewidywanych rocznych ocenach niedostatecz-

nych, 

 poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

 udzielania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci,  

 włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

f) współpracuje z pedagogiem szkolnym i psychologiem w zakresie rozpoznawania 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu swoich wy-

chowanków, 

g) podejmuje działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania. 

3. Wychowawca spełnia swe zadania poprzez różne formy działania z uwzględnieniem wie-

ku uczniów, potrzeb szkoły i warunków środowiskowych w szczególności poprzez: 

a) realizację godzin do dyspozycji wychowawcy, 

b) organizowanie wycieczek, 

c) spotkania z rodzicami, 

d) uroczystości szkolne, 

e) inne formy przyjęte w praktyce szkolnej, a służące wychowaniu ucznia.  

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony dyrekcji, właściwych placówek i instytucji oświatowych. 

5. Wychowawca ma obowiązek zapoznać się ze stanem zdrowotnym swoich wychowanków 

i współdziałać z pielęgniarką szkolną. 

6. Wychowawca powinien uczestniczyć w wycieczkach lub imprezach szkolnych odbywa-

nych przez przydzieloną mu klasę ( zastępstwo może być ustalone za zgodą dyrektora  

z grona nauczycieli uczących w szkole). 

7. Każdy wychowawca jest członkiem zespołu wychowawczego, realizuje działania wynika-

jące z planu pracy i bieżących ustaleń zespołu. 
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Pedagog szkolny i psycholog 

 

§ 42 

 

1. Zespół zatrudnia pedagoga. Może zatrudniać psychologa lub korzystać z pomocy psycho-

loga zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku. Do obowiązków 

pedagoga i psychologa należy: 

a)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indy-

widualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania 

mocnych stron uczniów, 

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do roz-

poznanych potrzeb, 

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego i in-

nych problemów młodzieży, 

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zacho-

wania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszko l-

nym uczniów, 

f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kry-

zysowych, 

g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych moż-

liwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

h) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

i)  koordynowanie współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, porad-

nią zdrowia psychicznego, kuratorami sądowymi , ośrodkami pomocy społecznej. 

2. W wykonywaniu swoich zadań pedagog i psycholog: 

a) ściśle współpracuje z rodzicami, wychowawcami klas i dyrekcją szkoły, 

b) rozpoznaje warunki życia i nauki młodzieży,  

c) rozpoznaje sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów, 
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d) udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych,  

e) współorganizuje pomoc materialną, 

f) współpracuje z organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i organizacjami spo-

łecznymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

g) udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia, 

h) posiada i realizuje roczny plan pracy wynikający z potrzeb opiekuńczo- wychowaw-

czych szkoły, 

i) kompletuje dokumentację uczniów do badań psychologiczno- pedagogicznych, 

j) wnioskuje, w razie potrzeby, o kierowanie uczniów zagrożonych niedostosowaniem 

lub niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich, 

k) realizuje zadania ujęte w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły, 

l) realizuje inne zadań wynikających z potrzeb młodzieży i szkoły. 

3. Pedagog i psycholog nie wykonują swoich zadań w szkołach dla dorosłych. 

 

Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania 

i kształcenia 
 

§ 43 

 

1. Rodzice mogą wyrazić i przekazać dyrektorowi, organowi prowadzącemu lub nadzorują-

cemu Zespół opinię na temat jego pracy.  

2. Rodzice otrzymują informacje o uczniu na bieżąco przez dziennik elektroniczny, w czasie 

wyznaczonym przez dyrektora albo w terminie ustalonym przez wychowawcę lub na-

uczyciela przedmiotu i w każdej innej sytuacji, kiedy zachodzi taka potrzeba.  

3. Dyrektor organizuje spotkanie z rodzicami co najmniej dwa razy w roku szkolnym. Na 

wniosek wychowawcy zebrania mogą być organizowane częściej.  

4. Wychowawca klasy, na życzenie rodziców uczniów, może poprosić na zebranie nauczy-

cieli przedmiotów, opiekunów praktyk, a także funkcyjnych pracowników Zespołu.  

 

Pracownicy administracji i obsługi 

 

§ 44 

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

obsługi. 
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2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników, o których mowa w pkt. 1 

określają odrębne przepisy.  

3. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki  pracowników ad-

ministracji i obsługi określają odrębne przepisy. 

4. Zadania pracowników obsługi zespołu szkół związane z zapewnieniem bezpieczeństwa: 

a) sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów, 

b) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;  

c) niezwłoczne informowanie dyrektora lub nauczycieli w sytuacjach zagrożenia, 

d) bezpieczeństwa uczniów,  

e) dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły, 

f) reagowanie na próby wejścia do szkoły osób nieuprawnionych, 

g) bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa w budynku szkolnym i na terenie go 

otaczającym. 

UCZNIOWIE, MŁODOCIANI I SŁUCHACZE 

 

§ 45 

1. Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych, prawa i obowiązki uczniów, zasady 

usprawiedliwiania nieobecności, zasady przebywania ucznia w szkole, nagrody i kary dla 

oraz skreślenie z listy uczniów regulują statuty poszczególnych szkół. 

§ 46 

1. Warunki rekrutacji słuchaczy oraz ich prawa i obowiązki reguluje Statut LOdD w Raciążu.  

 

§ 47 

1. Warunki rekrutacji, prawa i obowiązki młodocianych oraz nagrody i kary reguluje Statut 

BS I Stopnia w Raciążu 

§ 48 

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania regulują szczegółowo statuty szkół wchodzących w 

skład Zespołu. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 49 

 

1. Zespół używa urzędowych pieczęci okrągłych i pieczątek prostokątnych zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 
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2. Zespół Szkół posługuje się sztandarem oraz przestrzega ceremoniału. 

 

 

§ 50 

 

1. Zespół prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i rozpo-

rządzeniami Ministra Edukacji i Nauki.  

2. Zespół przechowuje dokumentację wg obowiązujących przepisów prawnych.  

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.  

4. Zespół Szkół w Raciążu prowadzi własną obsługę finansową. 

 

§ 51 

 

1. Projekt jednolitego tekstu Statutu został przygotowany przez Radę Pedagogiczną Zespołu 

Szkół w Raciążu. 

2. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane uchwałą rady pedagogicznej. 

3. Tekst jednolity statutu jest ogłaszany przez dyrektora Zespołu Szkół. 

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem regulują przepisy nadrzędne. 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

          Dorota Rubinkowska 

 

 


