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C Z Ę Ś Ć  I  

Rozdział 1 

Przepisy wstępne 

 

§1 
 

1. Statut dotyczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu. 
Siedzibą szkoły jest budynek położony w Inowrocławiu przy ulicy Józefa 
Krzymińskiego 8. 

2. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu, zwany dalej 
statutem, został opracowany na podstawie: 

a) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), 

b) Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego 
statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, 
poz. 624 z późniejszymi zmianami), 

c) Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warun-
ków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słu-
chaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami), 

d) Karty Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi 
zmianami, 

e) Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 
527 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 2 
 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 
a) ustawie o systemie oświaty - rozumie się ustawę, o której mowa 

w §1 ust. 2, pkt a, 
b) zajęciach edukacyjnych - należy przez to rozumieć zajęcia 

o charakterze dydaktyczno - wychowawczym, w toku których odbywa 
się nauczanie przedmiotów, 

c) szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4, 
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d) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów 
dziecka, 

e) nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego 
pracownika pedagogicznego szkoły, 

f) MEN - należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
g) statut szkoły – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych nr 4. 
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Rozdział 2 

Postanowienia ogólne 
 

§ 3 
 

1. Nazwa szkoły zawiera określenie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. 
2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Inowrocławiu, przy ul. Józefa 

Krzymińskiego 8. Zabudowania szkoły wraz z terenem przyległym i bo-
iskiem sportowym zajmują powierzchnię 1,2 ha. 

 
§ 4 

 
1. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu. 
2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty województwa 

kujawsko- pomorskiego w Bydgoszczy. 
3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii 

określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie 
organizacji roku szkolnego. 

 
§ 5 

 
1. Ministerstwo Oświaty powołało do życia Liceum Handlowe zarządzeniem 

z dnia 4 kwietnia 1950 roku mieszczące się ówcześnie w gmachu przy 
ul. Sienkiewicza 15.  

2. Gmach obecnej szkoły oddano do użytku w 1964 roku.  
Dnia 16 września 1974 roku szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół Ekono-
micznych im. Mariana Buczka w Inowrocławiu. Decyzja ta stanowi załącz-
nik do Zarządzenia Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Kuratorium 
Okręgu Szkolnego z dnia 16 września 1974 roku KOS II/R-031/66/74. 
Decyzją Kuratorium Oświaty z dnia 15 grudnia 1992 roku dokonano zmiany 
nazwy szkoły na Zespół Szkół Ekonomicznych i Handlowych. 

3.  Uchwałą nr XXXV/284/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 
2002 roku zmieniono nazwę szkoły z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Han-
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dlowych na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 z siedzibą    w Inowro-
cławiu. 

4.   Uchwałą nr XXX/301/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 
2009 roku nadano Technikum, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu, imię 59. Pułku Piechoty Wielkopol-
skiej. 
Uchwałą nr XXX/302/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 
2009 roku nadano Szkole Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu, imię 59. Pułku Piechoty Wielko-
polskiej. 

 
§ 6 

 

1. W skład szkoły wchodzą : 
• Technikum im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej kształcące w zawodach: 

technik ekonomista, 
technik handlowiec, 
technik logistyk. 

• Szkoła Zawodowa im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej kształcąca 
w zawodzie sprzedawca. 
 

§ 7 
 

1. Technikum daje wykształcenie średnie zawodowe z możliwością uzyskania 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i tytułu zawodo-
wego „technik” po złożeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawo-
dowe. 

2. Uczniowie otrzymują świadectwa promocyjne, a absolwenci – świadectwa 
ukończenia szkoły i/lub świadectwa dojrzałości, a także dyplom uzyskania 
tytułu zawodowego. 

3. W czteroletnich technikach zajęcia w ramach kształcenia ogólnego realizo-
wane są zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego ustaloną dla 
technikum oraz kształcenia w zawodach realizowane są zgodnie z podsta-
wami programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach, określonymi 
w odrębnych przepisach. 
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4. Uczniowie technikum odbywają praktyczną naukę zawodu w formie prakty-
ki zawodowej na podstawie umowy zawartej między szkołą,  a zakładem 
pracy. 

5. Uczniowie klas trzecich Technikum w zawodzie technik logistyk odbywają 
czterotygodniową praktykę zawodową w przedsiębiorstwach. 

6. Uczniowie klas trzecich Technikum w zawodzie technik handlowiec odby-
wają czterotygodniową praktykę; w tym dwa tygodnie w firmie i dwa tygo-
dnie w banku, urzędzie skarbowym lub urzędzie gminy.   

7. Uczniowie klas drugich Technikum w zawodzie technik ekonomista od roku 
2009/2010 odbywają dwutygodniową praktykę zawodową w banku, urzę-
dzie gminy lub urzędzie skarbowym.  

8. Uczniowie klas trzecich Technikum w zawodzie technik ekonomista odby-
wają praktykę zawodową w wymiarze czterech tygodni; w tym dwa tygo-
dnie w jednostce gospodarczej i dwa tygodnie w banku, urzędzie gminy lub 
urzędzie skarbowym.  

9. Praktyki zawodowe mogą być  organizowane w ciągu całego roku szkolnego 
po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.  

10. Po ukończeniu Technikum abiturient ma prawo przystąpić do egzaminu ma-
turalnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

11. Świadectwo ukończenia Technikum uprawnia do ubiegania się o przyjęcie 
do policealnych studiów zawodowych, a świadectwo dojrzałości do szkół 
wyższych oraz wszystkich innych szkół organizowanych na podbudowie 
programowej technikum. 

 

§ 8 

 
1. W Szkole Zawodowej nauka odbywa się w okresie dwuletnim i umożliwia 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu eg-
zaminu, a także dalsze kształcenie.  

2. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 
programowych ustalone dla zawodu sprzedawcy, są organizowane 
w oddziałach.  

3. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w formie zajęć praktycznych 
w placówkach  handlu detalicznego i hurtowego. 
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4. Uczniowie będący pracownikami młodocianymi odbywają zajęcia praktycz-
ne na podstawie umowy o pracę zawartej między uczniem – pracownikiem 
młodocianym, a pracodawcą na okres dwudziestu czterech miesięcy.  

5. Praktyczna nauk zawodu odbywa się dwa dni w tygodniu w dniach ustalo-
nych przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.  

6. Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego pracownika do pra-
cy w charakterze sprzedawcy i obejmuje praktyczną naukę zawodu organi-
zowaną u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach. 
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Rozdział 3 

Cele i zadania szkoły 

 
§ 9 

 

1. W realizacji swych celów i zadań szkoła kieruje się zasadami zawartymi w 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Akcie Praw 
Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach 
Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system war-
tości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie 
i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, 
miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego 
przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 

2. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego wszech-
stronnego  rozwoju, przygotowuje go do pełnienia obowiązków rodzinnych i 
obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 
sprawiedliwości i wolności. 

3. Ponadto szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie 
oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.  

4. Podstawową funkcją szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza  i 
opiekuńcza. 

5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły 
są: 

• obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 
• dodatkowe zajęcia edukacyjne, 
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane 

dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomaga-
jące rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, 

• nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, 
• praktyczna nauka zawodu. 

6. Szkoła w szczególności ma za zadanie:  
• rozwija u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny 

oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jed-
noczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, 
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• zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,  
• przygotowuje ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i oby-

watelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 
sprawiedliwości i wolności, 

• umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły, 

• przygotowuje młodzież do życia w świecie ludzi dojrzałych pod 
względem wiedzy, umiejętności podejmowania decyzji i pełnienia 
różnych ról w ciągle przekształcającym się społeczeństwie, 

• wyposaża ucznia w wiedzę ogólną i umiejętności związane z określo-
nym zawodem, 

• umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru kierunku 
dalszego kształcenia lub wykonywania uzyskanego zawodu, 

• kształtuje w świadomości młodzieży pozytywny stosunek do obo-
wiązków, pracy, fachowości i kompetencji, 

• wpaja normy i zasady moralnie akceptowane, 
• rozbudza pragnienie czynnego uczestnictwa w kulturze, postawy 

twórcze, własną aktywność kulturalną, 
• wpaja dbałość o własny rozwój fizyczny, zachowanie zdrowia i wyra-

bianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. 
7. Funkcję wychowawczą szkoła spełnia między innymi poprzez realizację za-

dań zawartych w Programie wychowawczym (załącznik nr 3) i Programie 
profilaktycznym szkoły (załącznik nr 4). Realizacja zadań wynikających 
z tych programów jest obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły.  
W oparciu o wyżej wymienione programy szkoła współpracuje w  zakresie 
profilaktyki i zwalczania przestępczości, patologii społecznych i promocji 
zdrowia z: 

− Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Inowrocławiu, 
− Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień     
      w Inowrocławiu, 
− Powiatową Komendą Policji w Inowrocławiu, 
− Sądem Rejonowym: Wydział Rodzinny i Nieletnich w Inowrocławiu, 
− Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Inowrocławiu, 
− Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, 
− Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, 
− ośrodkami pomocy społecznej.  
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8. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez 
działania: 

• pedagoga szkolnego, 
• indywidualną pomoc nauczyciela, 
• określanie form pracy z uczniem  wymagającym indywidualnego po-

dejścia ze względu na występujące specyficzne trudności w uczeniu 
się i ze względu na stan zdrowia ( na podstawie opinii, orzeczenia po-
radni psychologiczno – pedagogicznej) , 

• współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
• prowadzenie warsztatów edukacyjnych,  pogadanek , spotkań ze spe-

cjalistami (psychologiem, pedagogiem, pracownikami policji, sądu, 
inne…). 

9. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w następujący sposób:  
• organizuje koła zainteresowań: artystyczne, sportowe, przedmiotowe,  
• organizuje konkursy, olimpiady, zawody, przeglądy, wystawy, 
• organizuje korzystanie w sposób zorganizowany z repertuaru kina, te-

atru,  muzeum itd., 
• kształtuje pozytywną motywację do nauki, 
• umożliwia korzystanie ze szkolnej sieci internetowej. 

10. Funkcję opiekuńczą szkoła realizuje poprzez : 
• organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów i zapomóg 

dla uczniów,  
• współpracę z ośrodkami pomocy społecznej,  
• organizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 
• sprawowanie przez nauczycieli i rodziców opieki w czasie zajęć poza-

lekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wycieczek organizowanych przez 
szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami – organizacja wycieczek za-
warta w Programie wychowawczym szkoły, 

• pełnienie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyj-
nych. 

11. Realizacja celów i zadań szkoły następuje przez: 
• umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości naro-

dowej, językowej i religijnej, 
• pomoc w zrozumieniu istoty i głębi patriotyzmu, tolerancji, pokoju i 

potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego, 
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• umożliwienie wymiany poglądów na interesujące młodzież zagadnie-
nia,  

• organizowanie uroczystości szkolnych z okazji świąt państwowych i 
religijnych, 

• przybliżanie sylwetek wybitnych postaci, 
• stworzenie optymalnych warunków nauki i praktyk religijnych 

w szkole przy zachowaniu zasad tolerancji wyznaniowej. 
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Rozdział 4 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 
§ 10 

 

Organami szkoły są: 
1. Dyrektor 
2. Rada Pedagogiczna 
3. Rada Rodziców 
4. Samorząd Uczniowski 

 

§ 11 
 

Dyrektor szkoły 

 

1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę. 
2. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu 

wg odrębnie określonych przepisów. 
3. Dyrektor szkoły w szczególności: 

• kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 
• sprawuje nadzór pedagogiczny, 
• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
• realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompe-

tencji, 
• dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i pono-

si odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 
organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szko-
ły, 

• wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

• wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 
• współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia na-

uczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, 
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• odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egza-
minów przeprowadzanych w szkole, 

• stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, 
stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji har-
cerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wy-
chowawczej i opiekuńczej szkoły, 

• dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy 
uczniów w przypadkach określonych w Procedurach postępowania 
nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i de-
moralizacją oraz w przypadku zagrożenia zdrowia lub / i życia (za-
łącznik nr 5) oraz w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego 
Program poprawy  frekwencji, Program wychowawczy szkoły (za-
łącznik nr 3), 
-  skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po  
   zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,  
-  w uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora      
   szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej   
   szkoły, 

• dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. 

4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 
• zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szko-

ły,  
• przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycie-

lom i innym pracownikom szkoły,  
• występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicz-

nej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycie-
li oraz pozostałych pracowników szkoły, 

• dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 
Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, 

• kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, zwołuje 
jej posiedzenia, prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicz-
nej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie  wszystkich jej człon-
ków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady,  
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• realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, dysponuje środkami finanso-
wym określonymi w planie finansowym szkoły i grantami,  

• opracowuje organizację mierzenia jakości pracy szkoły z uwzględnie-
niem lokalnych potrzeb, ustalając sposób jego wykonania, dokumen-
towania oraz wykorzystywania wyników, 

• planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły 
poprzez: 
− badanie skuteczności działania szkoły, porównując osiągnięte 

efekty z założonymi celami, 
− badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
− diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły, 
− zorganizowane i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości 

pracy  szkoły wg ustalonych kryteriów, 
− hospitację polegającą w szczególności na obserwacji wiedzy, 

umiejętności i postaw uczniów; 
• opracowuje arkusz organizacyjny szkoły, 
• dba o powierzone mienie, 
• wydaje polecenia służbowe pracownikom szkoły, 
• dokonuje oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli, 
• realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta nauczyciela, 
• na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan naucza-

nia z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego, 
• powierza wychowawstwo w danym oddziale w miarę możliwości na 

cały cykl nauki oddziału, 
• ma prawo powoływania zespołów wychowawczych, przedmiotowych  

i innych zespołów problemowo – zadaniowych; pracą zespołu kieruje 
przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu, 

• współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem 
Uczniowskim, 

• rozstrzyga sprawy sporne i konflikty pomiędzy organami szkoły, 
• przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar sto-

sowanych wobec uczniów, 
• podejmuje decyzje o zawieszaniu zajęć dydaktycznych z zachowa-

niem warunków określonych odrębnymi przepisami, po zasięgnięciu 
opinii organu prowadzącego szkołę, 

• prowadzi dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami, 
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• zatwierdza regulaminy obowiązujące w szkole, 
• zatwierdza szkolny zestaw podręczników i programów nauczania na 

dany etap edukacyjny, 
• podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły, 
• dyrektora wspomaga w kierowaniu szkołą wicedyrektor, 
• w  przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje 

go wicedyrektor, 
• powierzenia funkcji wicedyrektora wraz z określeniem zakresu obo-

wiązków, a także jego odwołania, dokonuje dyrektor, po zasięgnięciu 
opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, 

• w przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w statucie, uczniowie 
lub ich rodzice mają prawo złożyć skargę do dyrektora szkoły określa-
jąc, które z praw i przez kogo zostało naruszone.  

 

§ 12 

Rada Pedagogiczna 

 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie jej statu-

towych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczy-

ciele zatrudnieni w szkole.  
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem do-

radczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 
wniosek Rady Pedagogicznej (np. pracownicy administracji i obsługi szkoły, 
przedstawiciele Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i inne osoby 
w zakresie omawianej problematyki), w tym przedstawiciele stowarzyszeń i 
innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub 
placówki. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz 

jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i 
porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 
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6. W czasie nieobecności dyrektora szkoły posiedzeniom Rady Pedagogicznej 
przewodniczy wicedyrektor szkoły. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem 
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
oraz w miarę bieżących potrzeb.   

8. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę 
albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

9. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa 
razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzo-
ru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
• zatwierdzanie planów pracy szkoły, 
• podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów, 
• podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedago-

gicznych w szkole, 
• ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
• podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
• organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
• wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i in-

nych wyróżnień, 
• propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz do-
datkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych. 

12. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał  niezgodnych z przepisami 
prawa. 

13. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia or-
gan prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

14. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdze-
nia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu pro-
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wadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedago-
giczny jest ostateczne. 

15. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.  
16. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
17. W przypadku określonym w pkt.16 organ uprawniony do odwołania jest 

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego 
wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

18. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy jej członków. 

19. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  
20. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Termin sporządzenia pro-

tokołu nie może przekroczyć 14 dni. 
21. Uwagi do protokołu należy zgłosić dyrektorowi szkoły lub protokólantowi, 

lub na następnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 
22. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane 

do nieujawniania  spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać do-
bra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracow-
ników szkoły. 

23. Przyjmuje się następujący porządek zebrań Rady Pedagogicznej: 
• ustalenie liczby członków obecnych na zebraniu poprzez podpisanie 

listy obecności, 
• ustalenie, czy w zebraniu uczestniczy wymagane dla prawomocności 

podejmowanych uchwał quorum, 
• zatwierdzenie porządku zebrania, 
• zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Pedago-

gicznej, 
• realizacja przebiegu porządku zebrania, 
• wnioski różne, wolne głosy, 
• zakończenie posiedzenia. 

24. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 
• czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Rady Pedago-

gicznej, 
• wyjaśnienia dyrektorowi szkoły nieobecności na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, najpóźniej w ciągu trzech dni po posiedzeniu, nie-
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obecność nieusprawiedliwiona jest traktowana  jako uchybienie 
w obowiązkach pracowniczych, 

• realizowania uchwał Rady Pedagogicznej także wtedy, kiedy zgłosił 
do nich swoje zastrzeżenia, 

• składanie przed Radą  Pedagogiczną sprawozdań z przydzielonych 
zadań. 

25. Każdy członek Rady Pedagogicznej może występować do dyrektora szkoły 
z wnioskami dotyczącymi doskonalenia organizacji pracy szkoły. 

26. Rada Pedagogiczna wybiera spośród siebie przedstawicieli do komisji kon-
kursowej na stanowisko dyrektora szkoły, organizowanej przez organ pro-
wadzący szkołę. 

27. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są w czasie pozalekcyjnym. 
28. Regulamin Rady Pedagogicznej stanowi załącznik nr 1. 
 

§ 13 

Rada Rodziców 
 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców 
uczniów. 

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły. 
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

w szczególności: 
• kadencje, tryb, powołanie i odwoływanie Rady Rodziców, 
• organy rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji, 
• tryb podejmowania uchwał, 
• zasady wydatkowania funduszy, 
• źródła i sposób gromadzenia funduszy. 

4. Regulamin Rady Rodziców (załącznik nr 6) nie może być sprzeczny ze sta-
tutem szkoły.  

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i organu prowadzącego szko-
łę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 
we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 
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§ 14 
 

Samorząd Uczniowski 
 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski -zwany dalej "samorządem", który 
tworzą wszyscy uczniowie. 

2. Zasady wybierania i działalności określa regulamin uchwalony przez ogół 
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
5.  Samorząd może przedstawiać dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących re-
alizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

• prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zacho-
waniu,  

• prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 
właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością 
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

• prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

• prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
• prowadzenia działalności w celu realizacji zadań własnych (pozyski-

wanie środków finansowych ze sprzedaży surowców wtórnych i in-
nych), 

• samodzielnego gospodarowania zgromadzonymi funduszami. 
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Rozdział 5 

Zasady współdziałania organów szkoły  

 
§ 15 

 
1. Dyrektor szkoły na wniosek poszczególnych organów szkoły udziela im 

pomocy organizacyjnej oraz zapewnia obsługę administracyjną. 
2. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmo-

wania decyzji w granicach swoich kompetencji. 
3. Organy szkoły powinny planować swoją działalność na dany rok szkolny. 

Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły oraz udostępnione 
są w bibliotece. 

4. Każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może 
włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując 
swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji 
organu uprawnionego. 

5. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 
przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji. 

6. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 
stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisem-
nych tekstów uchwał gromadzonych pod nadzorem dyrektora szkoły w księ-
dze protokołów i w księdze zarządzeń. 

7. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych 
z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku w terminie 
dwóch tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmio-
tem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzy-
gnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę. 

§ 16 

 
1. W celu zapewnienia stałego współdziałania poszczególnych organów szkoły 

ustala się następujące zasady porozumienia się i przepływu informacji o po-
dejmowanych lub planowanych decyzjach bądź działaniach: 

• kilka razy w roku (minimum dwa razy) odbywają się spotkania Samo-
rządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, 
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• zebrania i konsultacje nauczycieli z rodzicami odbywają się kilka razy 
w semestrze w wyznaczonym terminie (zebrania ogólne, otwarte, in-
dywidualne). 
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Rozdział 6 

Organizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
 

§ 17 
 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku a kończy 
z dniem 31 sierpnia następnego roku.  

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
przerw  świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne prze-
pisy dotyczące organizacji roku szkolnego. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora 
na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły.  

4. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący. 
5. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracow-

ników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę go-
dzin zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący oraz liczbę 
godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor ustala ty-
godniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć dydaktyczno –
wychowawczych. 

§ 18 
 
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, 

którzy w jednorocznym kursie nauki, w danym roku szkolnym, uczą się 
wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, 
zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybra-
nym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkol-
nego. 

2. Oddział dzieli się na grupy na zajęciach, dla których z treści programu na-
uczania wynika konieczność prowadzenia przez uczniów ćwiczeń laborato-
ryjnych z przedmiotów: 

• języki obce, 
• technologia informacyjna, 
• pracownia ekonomiczno-informatyczna, 
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• laboratorium logistyczne, 
• laboratorium magazynowo-spedycyjne. 

3. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w grupach, oddzielnie dla 
dziewcząt i chłopców.  

§ 19 
 
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydak-

tycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony 
przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego 
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.  

 

§ 20 
 
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, 
prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
 

§ 21 
 
1. Wybrane zajęcia obowiązkowe, a także fakultatywne oraz zajęcia kół zainte-

resowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym również 
w formie wycieczek przedmiotowych. 
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C Z Ę Ś Ć  I I  

Rozdział 7 

Zadania nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami 

 
§ 22 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i  obsłu-
gi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczy-
cielami określają odrębne przepisy. 

 
§ 23 

 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 
2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy.  
3. Dyrektor szkoły, nauczyciele i inni pracownicy szkoły są odpowiedzialni za 

bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz pod-
czas organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych.  

4.  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 
• przestrzeganie przepisów statutowych, 
• zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 
• przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 
•  podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, 
• wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt, 
• aktywne uczestniczenie w szkoleniach i posiedzeniach Rad  Pedago-

gicznych, 
• opracowanie planów wynikowych dla każdej klasy, uwzględniając 

profil kształcenia i poziom uczniów w klasie, 
• opracowanie przedmiotowych zasad oceniania uczniów zgodnych z 

Wewnątrzszkolnym  Systemem Oceniania, 
• wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psy-

chofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 
• pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 
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• egzekwowanie noszenia identyfikatorów przez uczniów, 
• noszenie identyfikatora w czasie przebywania na terenie szkoły,  
• zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy miejsca prowadzonych 

zajęć, 
• natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub za-

chowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, 
•  reagowanie na przebywające  na terenie szkoły osoby z zewnątrz, 

zawiadomienie pracownika obsługi szkoły o  tym fakcie, 
• zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarze-

niach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie 
dla zdrowia lub życia uczniów, 

• sprawdzanie obecności uczniów na każdych zajęciach, 
•   ponoszenia służbowej odpowiedzialności przed dyrektorem szkoły za 

poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmio-
cie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i 
warunków, w jakich działał, 

•   informowania rodziców uczniów, wychowawcę klasy, dyrekcję oraz 
Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swo-
ich uczniów, 

•   prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej, 
• brania udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organi-

zowanego w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę, 
• udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych 

w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów w formie organizacji pomo-
cy koleżeńskiej i własnej. 

5. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować: 
• zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpo-
średnio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,   

• inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, regulaminów 
organów szkoły i innych dokumentów regulujących pracę szkoły, 

• zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samo-
kształceniem i doskonaleniem zawodowym. 

6. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:  
• decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, pod-

ręczników i środków dydaktycznych dopuszczonych do użytku szkol-
nego w nauczaniu swego przedmiotu oraz treści programów uwzględ-
niając podstawy programowe, 
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• decydowania o cząstkowej, śródrocznej i rocznej ocenie postępów 
swoich uczniów, kierując się bezstronnością, obiektywizmem oraz 
sprawiedliwym traktowaniem i ocenianiem wszystkich uczniów zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, 

• współdecydowania o ocenie z zachowania uczniów,  
• składania wniosków w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulami-

nowych, 
• wnioskowania o wzbogacenie warsztatu pracy lub jego modernizację 

do dyrektora szkoły. 
 

§ 24 
 

Zadania wychowawcy klasy 

 
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wycho-
wawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wycho-
wawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania. 

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 
uczniami, a w szczególności: 

• tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego 
uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

• inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
• podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w ze-

spole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społecz-
ności szkolnej, 

• rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez 
wychowanka. 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3: 
• otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 
• diagnozuje warunki życia i nauki swoich wychowanków, 
• planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy 
życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół 
uczniowski, 

• ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą, 
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• współpracuje w tworzeniu Programu wychowawczego szkoły, 
• współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając 

z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu 
uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna 
opieka (dotyczy zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i 
uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

• utrzymuje systematyczny kontakt z nauczycielami w celu koordynacji 
oddziaływań wychowawczych, 

• obserwuje postępy w nauce swoich wychowanków, 
• dba o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia lekcyjne, 
• udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia, wyboru 

zawodu, 
• współpracuje z rodzicami uczniów i włącza ich w sprawy życia klasy i 

szkoły. 
5. Wychowawca klasy ma obowiązek dostarczanie rodzicom informacji o po-

stępach, trudnościach w nauce i w zachowaniu ich dziecka. 
6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje 

uczniów oraz ich rodziców o: 
• warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oce-

ny klasyfikacyjnej z  zachowania, 
• skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 
7. W przypadku braku pozytywnych postępów ucznia w nauce i zachowaniu 

wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia. 
8. Wychowawca ustala z rodzicami uczniów formy indywidualnych kontak-

tów. 
9. Wychowawca współpracuje z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym i  

innymi pracownikami szkoły. 
10. Ponadto wychowawca:  

• prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze 
ocen, świadectwa szkolne), 

• ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków, 
• wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy meryto-

rycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek oraz instytucji 
oświatowych i naukowych. Na terenie szkoły pomocy takiej udzielają: 
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dyrektor, wicedyrektorzy, pedagog szkolny oraz wskazani przez nich 
doświadczeni nauczyciele - wychowawcy. 

 
§ 25 

 

Zadania nauczyciela dyżurnego 

 
1.  Dyżury pełnione są na terenie szkoły zgodnie z opracowanym harmonogra-

mem. 
2.  Do zadań nauczyciela dyżurnego należy: 

• rzetelne pełnienie przydzielonych przez dyrekcję dyżurów  na terenie 
szkoły, 

• obserwacja zachowań uczniów, a w sytuacjach tego wymagających 
podejmowanie interwencji, 

• przewidywanie i zapobieganie grożącym uczniom niebezpieczeń-
stwom, 

• dbanie o stan przedmiotów i urządzeń w rejonie pełnionego dyżuru. 
 

§ 26 
 

Nauczyciel - wychowawca świetlicy 
 
1. Jedną z zasadniczych funkcji szkoły jest zapewnienie młodzieży opieki wy-

chowawczej. Zadania te w dużej mierze realizuje świetlica szkolna.  
Do zadań wychowawcy świetlicy należy: 

• sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły, 
• organizowanie zajęć  rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 

młodzieży, 
• utrzymywanie systematycznego kontaktu z wychowawcami, pedago-

giem szkolnym i rodzicami uczniów, 
• organizowanie imprez  szkolnych i akcji charytatywnych, 
• wyrabianie u młodzieży nawyku wartościowego spędzania czasu wol-

nego, wyrobienia nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy, wła-
ściwej zdrowej rywalizacji i bezpiecznego przebywania z rówieśni-
kami. 
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§ 27 
 

Kierownik szkolenia praktycznego 
 

1. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy: 
• organizuje praktyczną naukę zawodu celem wykorzystania teoretycz-

nych wiadomości z przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole 
do wyrabiania umiejętności zawodowych zgodnie z sylwetką zawo-
dową absolwenta, 

• współpracuje z zakładami pracy oraz kupcami, gdzie młodzież odby-
wa praktyczną naukę zawodu,  

• ustala w porozumieniu z dyrekcją szkoły harmonogram  miesięcznych 
praktyk zawodowych zgodnie z programem nauczania, odpowiadając  
za ich sprawny przebieg, 

• kontroluje praktyczną naukę zawodu i prowadzi dokumentację kontro-
li praktyk, 

• opracowuje wszelkie analizy i sprawozdania z organizacji, przebiegu 
oraz uzyskiwanych efektów szkoleniowych. 

2. Kierownik szkolenia praktycznego ma prawo wnioskowania o skreślenie  
      ucznia (pracownika młodocianego) z listy uczniów w przypadku  
      nierealizowania przez ucznia szkolenia praktycznego w celu przygotowania  
      zawodowego (§ 37 pkt. 1e). 
 

§ 28 
 

Zadania pedagoga szkolnego 

 
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na: 

• diagnozowaniu środowiska ucznia,  
• rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych po-

trzeb ucznia i umożliwieniu ich zaspakajaniu, 
• rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 
• wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 
• organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicz-

nej, 
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• podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych, wynika-
jących z Programu wychowawczego szkoły i Programu profilaktyki 
oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

• prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia wśród 
uczniów, nauczycieli i rodziców, 

• wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru 
kierunku dalszego kształcenia, zawodu oraz udzielaniu informacji 
w tym zakresie, 

• wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu 
doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kształcenia i zawodu, 

• wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących 
szanse edukacyjne ucznia, 

• udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań eduka-
cyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów na-
uczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 
wymaganiom, 

• wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wy-
chowawczych, 

• umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i 
nauczycieli, 

• podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych. 

3. Zadania te realizowane są we współpracy z: rodzicami, nauczycielami, in-
nymi pracownikami szkoły, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, po-
radniami specjalistycznymi, innymi placówkami oraz podmiotami działają-
cymi na rzecz dziecka i rodziny. 

4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole jest organizowana 
w szczególności w formie:  

• zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,  
• zajęć o charakterze terapeutycznym,  
• zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,  
• zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,  
• zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu, 

warsztatów, porad dla uczniów,  



Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu 

 

 

33 
 

• porad/ konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.  
5. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie 
przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

• określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom 
z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,  

• organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

• podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikają-
cych z Programu wychowawczego szkoły i Programu profilaktyki, 
w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli, 

• wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wy-
nikających z Programu wychowawczego szkoły i Programu profilak-
tyki, 

• planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na 
rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez 
uczniów kierunku dalszego kształcenia i zawodu,  

• działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej 
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

6. Pedagog szkolny współpracuje z: 
• dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym, 
• szkolną służbą zdrowia i pracownikami administracyjno - obsługo-

wymi szkoły, 
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Inowrocławiu i innymi po-

radniami specjalistycznymi, 
• Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, 
• Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu,  
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, 
• Sądem Rejonowym: Wydział Rodzinny i Nieletnich w Inowrocławiu,  
• ośrodkami pomocy społecznej, 
• Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

w Inowrocławiu, 
• Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu, 
• Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Inowrocławiu, 
• innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 
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§ 29 

 

Biblioteka szkolna 
 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zain-
teresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, do-
skonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedago-
gicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pra-
cownicy szkoły oraz absolwenci i emeryci posiadający kartę czytelnika. 

3. Wydatki biblioteki (zakupy zbiorów, konserwacja, zakup wyposażenia) 
finansowane są z budżetu szkoły, budżetu Rady Rodziców, darów. 

4. Zasady wypożyczania i korzystania ze zbiorów biblioteki, a także rozlicze-
nia za materiały zniszczone i zagubione, normuje regulamin wypożyczalni, 
czytelni i Multimedialnego Centrum Informacji Biblioteki Szkolnej 
(MCIBSz). 

5. Organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza ustala 
dyrektor szkoły w formie regulaminu. 

6. Praca pedagogiczna nauczycieli bibliotekarzy obejmuje: 
• udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni biblioteki, 
• udostępnianie korzystania z MCIBSz, 
• udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficz-

nych, rzeczowych i tekstowych, informowanie o nowych nabytkach, 
• poradnictwo w wyborach czytelniczych, 
• zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury, 
• przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników 

informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem i zajęć gru-
powych, 

• pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i innymi do-
kumentami we wszystkich formach procesu dydaktyczno-wycho-
wawczego, 

• informowanie o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu 
czytelnictwa i prowadzenie różnych form wizualnej informacji i pro-
pagandy książki. 
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7. Prace techniczno- organizacyjne nauczyciela bibliotekarza obejmują: 
• gromadzenie, ewidencjonowanie i opracowanie formalne i rzeczowe 

zbiorów,  
• selekcję i konserwację zbiorów, 
• organizację warsztatu informacyjnego, 
• organizację udostępniania zbiorów, 
• planowanie, sprawozdawczość i dokumentację pracy biblioteki, 
• udział w kontroli księgozbioru (skontrum), 
• przejmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki przy zmianie 

nauczyciela w formie ustalonej przez dyrektora, 
• inne zadania stosownie do potrzeb organizacyjnych. 

8. Główne obszary pracy biblioteki, tj. gromadzenie, opracowywanie, udostęp-
nianie zbiorów w wypożyczalni, opieka nad czytelnią i MCIBSz podzielone 
zostały między dwóch nauczycieli bibliotekarzy. Szczegółowe zadania okre-
śla sporządzany corocznie plan pracy biblioteki szkolnej. 

9. Czas pracy biblioteki i MCIBSz jest corocznie dostosowywany do tygo-
dniowego planu zajęć tak, aby umożliwi ć użytkownikom dostęp do jej zbio-
rów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

10. W realizacji zadań statutowych biblioteka szkolna współpracuje z dyrekcją 
szkoły, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami oraz innymi bibliotekami. 

 

§ 30 
 

Zadania pracowników administracji i obsługi szkoły 
 

1.  Zadania pracowników administracji i obsługi szkoły regulują indywidualne 
przydziały obowiązków szkolnych. 
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Rozdział 8 

Zasady organizacji zastępstw nauczycieli na zajęciach lekcyjnych 

 
§ 31 

 
1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi 

godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia dyrekcji szkoły o nieobec-
ności w pracy spowodowanej chorobą najpóźniej do godziny 8.00 w pierw-
szym dniu jej trwania celem niezwłocznego przydzielenia zastępstw 
i zapewnienia opieki uczniom.  

3. Nauczyciel pragnący skorzystać z prawa do urlopu z tytułu sprawowania 
opieki nad dzieckiem zobowiązany jest złożyć wniosek nie później niż 
z trzydniowym wyprzedzeniem planowanej nieobecności.  

4. W przypadku realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych poza terenem 
szkoły (wycieczki, wyjścia do placówek kulturalnych, zawody sportowe, 
konkursy) nauczyciel zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dyrekcji 
przed planowanym terminem.  

5. Dyrekcja szkoły powiadamia nauczycieli o przydzielonych godzinach za-
stępczych poprzez księgę zastępstw.  

6. Nauczyciele zobowiązani są przed rozpoczęciem zajęć do zapoznania się 
z przydzielonymi zastępstwami i dyżurami zastępczymi oraz potwierdzenia 
tego faktu własnoręcznym podpisem.  

7. Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej realizacji procesu dydaktyczne-
go, zastępstwa  za nieobecnego nauczyciela w pierwszej kolejności przy-
dzielane zostają nauczycielowi  tego samego  przedmiotu.  

8. W sytuacji, gdy zastępstwa z przyczyn uzasadnionych nie będzie mógł peł-
nić nauczyciel, o sprawowanie opieki nad uczniami proszeni będą pracowni-
cy biblioteki, świetlicy, bądź pedagog. Uczniowie w tym czasie mogą prze-
bywać w czytelni, świetlicy i centrum multimedialnym. 
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Rozdział 9 

Zasady rekrutacji uczniów 
 

§ 32 
 

1. O przyjęciu uczniów do klasy pierwszej Technikum i Szkoły Zawodowej 
decydują kryteria zawarte w regulaminie rekrutacji, opracowywanym przez 
szkołę co roku na podstawie odpowiedniego zarządzenia Kujawsko-
Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

2. W celu przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych dyrektor powołuje 
szkolną komisję rekrutacyjną. 

3. Sposób przeprowadzania rekrutacji uczniów do klas pierwszych ustala or-
gan prowadzący szkołę. 

4. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 
• świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicz-

nej lub w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego 
samego typu, 

• pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku 
zmiany typu szkoły. 
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Rozdział 10 

Prawa i obowiązki uczniów 
 

§ 33 
 
1. Uczeń ma prawo do: 

• właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 
higieny pracy umysłowej, 

• odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, 
• sprawiedliwego i podmiotowego traktowania w czasie całego procesu  

dydaktyczno-wychowawczego, 
• przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętno-
ści, indywidualnego toku nauczania, zgodnie z zasadami klasyfikowa-
nia i promowania uczniów, 

• rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez czynny udział 
w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, 

• udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach, przeglą-
dach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,  

• reprezentowania szkoły na zewnątrz za zgodą dyrekcji szkoły,  
• opieki wychowawczej i optymalnych warunków pobytu w szkole, za-

pewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami 
przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę swojej godności, 

• swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących 
życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie naru-
sza tym dobra innych osób, 

• wpływania na życie szkoły poprzez działalność w Samorządzie 
Uczniowskim i Samorządzie Klasowym, 

• korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, koła 
przedmiotowe, SKS), 

• korzystania z poradnictwa zawodowego i pomocy psychologiczno-
pedagogicznej  udzielanej przez wychowawcę klasy, pedagoga szkol-
nego i innych nauczycieli, 
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• opieki wychowawczej i zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu 
w szkole oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i 
psychicznej, 

• korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycz-
nych, księgozbioru biblioteki szkolnej (zgodnie z obowiązującymi re-
gulaminami), 

• zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i sta-
wianymi wymaganiami, 

• posiadania pełnej wiedzy nt. kryteriów ocen z przedmiotów i z za-
chowania, 

• zapoznania się z Wewnątrzszkolnym i Przedmiotowym Systemem 
Oceniania (załącznik nr 2), 

• sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny dotyczącej jego postępów 
w nauce, 

• pomocy ze strony nauczyciela w ramach jego czasu pracy w szkole 
w przypadku trudności w nauce, 

• jednego dnia wolnego od zajęć lekcyjnych na przygotowanie się do 
eliminacji regionalnych konkursów i olimpiad przedmiotowych, 

• dwóch dni wolnych od zajęć lekcyjnych na przygotowanie do elimi-
nacji centralnych konkursów i olimpiad przedmiotowych, 

• zwolnienia ze sprawdzania wiadomości, z wyłączeniem zapowiedzia-
nych form kontroli pisemnych, jeśli jego numer z dziennika został wy-
losowany w funkcjonującym w szkole „dniu bez stresu”,  

• uczeń osiągający 100% frekwencję za dany miesiąc otrzymuje w na-
stępnym miesiącu tzw. szczęśliwy numerek, tj. dzień wolny od pyta-
nia (nie dotyczy sytuacji, gdy na dany dzień prace klasowe czy spraw-
dziany zostały wcześniej zapowiedziane) – Program poprawy fre-
kwencji, 

• powiadomienia o przyznanych nagrodach i karach, 
• odwołania od kar określonych w statucie, 
• korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej organizowanej 

przez szkołę, 
• w przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w statucie, uczniowie 

lub   ich rodzice mają prawo złożyć skargę do dyrektora szkoły okre-
ślając, które z praw i przez kogo zostało naruszone 
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§ 34 
 

1. Uczeń ma obowiązek: 
• przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, 
• udziału w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego zachowania w ich 

trakcie, 
• uczęszczać systematycznie na zajęcia lekcyjne,  
• nie spóźniać się na lekcje, 
• systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych i aktywnie w 

nich uczestniczyć,  
• posiadać potrzebne przybory, materiały edukacyjne,  
• odrabiać zadania domowe, 
• uczniowie Szkoły Zawodowej nieobecność na zajęciach lekcyjnych i 

podczas odbywania praktycznej nauki zawodu, mają usprawiedliwia-
ną tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego (druku L-4),   

• usprawiedliwiania nieobecności wg zapisów, które zawarte są w Pro-
gramie poprawy frekwencji, 

• przestrzegać prawa innych uczniów do pełnego korzystania z lekcji, 
• noszenia identyfikatora w czasie przebywania na terenie szkoły, 

(szczegółowe zasady określa § 39 i 40 statutu),  
• właściwego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników, po-

zostałych uczniów, mienia szkoły oraz przestrzegania porządku, bez-
pieczeństwa i higieny, 

• dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią, 
• przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności, 
• respektować prawo każdego człowieka do nietykalności fizycznej i 

bezpieczeństwa psychicznego, 
• szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, 
• szanować poglądy i przekonania innych, 
• szanować mienie, sprzęt szkolny i pomoce naukowe, 
• dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 
• ponosić odpowiedzialność materialną (uczniowie i rodzice) za wyrzą-

dzone szkody w szkole, jak i wobec osób indywidualnych, 
• dbać o autorytet i honor szkoły w środowisku oraz pielęgnować jej 

tradycje, 
• okazywać pomoc osobom starszym, słabszym i dzieciom, 
• dążyć do polubownego rozwiązywania konfliktów koleżeńskich, 



Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu 

 

 

41 
 

• podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, 
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, nauczycieli, pracowników oraz 
ustaleniom Samorządu Uczniowskiego w zakresie bezpieczeństwa, 
porządku i organizacji pracy szkoły, 

• dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich rówieśników, 
• podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych przestrzegać 

regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi 
urządzeń, 

• dbania o schludny wygląd,  
• noszenia skromnego, schludnego i estetycznego stroju przy czym: 
ubiór codzienny ucznia jest dowolny, ale nie ekstrawagancki, powinien 

spełniać następujące zasady:  
- górna część stroju zakrywa ramiona (w przypadku dziewcząt 

dopuszczalny jest niewielki dekolt) i zachodzi na dolną część 
garderoby,  

- sukienka, spódnica – nie krótsze niż 10 cm powyżej kolana, 
- dopuszczalny jest dyskretny makijaż, bez używania szminki, a 

także noszenie skromnej biżuterii (z wyjątkiem zajęć w - f), 
- w doborze ubioru, rodzaju fryzury należy zachować umiar,  
  pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy, 

strój odświętny: białe bluzki/koszule, granatowe/czarne/szare spodnie/ 
spódnice/żakiet/marynarka,  

-  strój odświętny wymagany jest podczas uroczystości szkolnych 
wynikających z ceremoniału szkolnego (np. rozpoczę-
cie/zakończenie roku szkolnego),grupowych lub indywidualnych 
wyjść poza teren szkoły w celu  reprezentacji szkół, imprez oko-
licznościowych (wigilia szkolna, klasowa), 

strój sportowy obowiązuje na zajęciach wychowania fizycznego i jest 
ustalany z nauczycielem. 
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§ 35 
 

1. Uczniowi zabrania się: 
• wnoszenia wierzchniego okrycia do sal lekcyjnych,  
• noszenia czapek i innych nakryć głowy w czasie zajęć lekcyjnych, 
• palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie szkoły, imprezach  

szkolnych, wycieczkach i obozach, 
• przebywania w szkole pod wpływem alkoholu, 
• zażywania, posiadania, rozprowadzania narkotyków i innych środków  

odurzających, 
− w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub 

innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, upra-
wia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące 
o demoralizacji, stosuje się  Procedury postępowania w sytuacjach 
szczególnych (załącznik nr 5), 

• opuszczania terenu szkoły w czasie przeznaczonym dla danej klasy na 
zajęcia dydaktyczne i podczas przerw między tymi zajęciami, 

• używania podczas lekcji urządzeń elektronicznych nagrywających i 
odtwarzających dźwięk / obraz. 

 
§ 36 

 
1.  W przypadku otrzymania pisemnej nagany dyrektora szkoły uczeń przez 

trzy miesiące ma zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz. 
2.  W przypadku otrzymania pisemnej nagany Rady Pedagogicznej uczeń  przez 

sześć  miesięcy ma zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz. 
3.  Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, wycho-

wawcy klasy może skrócić okres kary.  
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Rozdział 11 

Skreślenie uczniów z listy uczniów szkoły 

§ 37 
 

1. Przypadki kwalifikujące do skreślenia  uczniów z listy uczniów szkoły: 
a) rażące naruszenie  przez ucznia szkoły przepisów kodeksu karnego,  
b) posiadanie, rozprowadzanie narkotyków i innych środków psychoak-

tywnych (załącznik nr 5), 
c) nierealizowanie obowiązku nauki – Program poprawy frekwencji, 
d) niedotrzymanie  przez ucznia warunków kontraktu pomiędzy uczniem a 

szkołą, 
e) rozwiązanie umowy o praktyczną naukę zawodu z pracownikiem mło-

docianym (dotyczy przypadku, który trwa dłużej niż  dwa tygodnie mię-
dzy rozwiązaniem  umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 
a zawarciem kolejnej umowy). 

 
§ 38 

 
Tok postępowania w przypadku podjęcia decyzji o skreślenie ucznia z listy 
uczniów szkoły: 

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 1991 r. (III CZP 
84/92) skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administra-
cyjnej.  

W związku z powyższym obowiązuje procedura postępowania, która jest 
określona przez kodeks postępowania administracyjnego:  
1. Wnioskodawca sporządza notatkę o zaistniałym incydencie. Sprawę należy 

dokumentować pisemnie np.: notatką, protokołem zeznań świadków, za-
świadczeniem, obowiązującymi w postępowaniu administracyjnym: art. 14 
k.p.a. 

2. Należy sprawdzić, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w statucie 
szkoły jako przypadek, za który można skreślić ucznia z listy (art. 39 ust. 2 
oraz art. 60 ust.1 pkt. 7 ustawy o systemie oświaty). Jeżeli tak to: 

3. Wnioskodawca (wychowawca lub kierownik szkolenia praktycznego) 
przedkłada dyrektorowi szkoły wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów 
szkoły (załącznik nr 7).  
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4. Za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły zwołuje się nadzwyczajne posiedzenie 
Rady Pedagogicznej,  z którego sporządza się  protokół, w którym powinny 
zostać zapisane wszystkie informacje, mające wpływ na podjęcie uchwały. 

5. Wychowawca ma obowiązek rzetelnie przedstawić uchybienia w postępo-
waniu ucznia, ale także jego zachowania pozytywne  i okoliczności łagodzą-
ce (nie uwzględnia się wyników w nauce, a tylko zachowanie ucznia). 

6. Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować, czy wykorzystano wszystkie 
możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia. Sprawdza, 
czy uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi, czy prowadzono 
z nim rozmowy dyscyplinujące go, czy udzielono mu pomocy psycholo-
giczno - pedagogicznej.  

7. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy. 
8. Podjęcie uchwały o skreślenie ucznia z listy uczniów obliguje dyrektora 

szkoły do przedstawienia Radzie Pedagogicznej sposobu jej wykonania. 
9. Dyrektor przedstawia treść uchwały Samorządowi Uczniowskiemu, który 

w ustalonym terminie przedstawia swoją opinię na piśmie. Opinia ta nie jest 
wiążąca dla dyrektora, lecz bez niej decyzja jest nieważna. 

10.  Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz własnego postępowania 
sprawdzającego jej zasadność dyrektor szkoły podejmuje decyzję. 

11. Decyzja o skreśleniu powinna zawierać (załącznik nr 8): 
a) numer (w szkole musi być to rejestr decyzji), organ wydający decyzję, 

datę wydania, oznaczenie strony (dane ucznia, rodzica), 
b) podstawę prawną: art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (DZ.U. 

z 1996 r. poz. 329 ze zmianami), właściwy pkt., paragraf, czy art. sta-
tutu szkoły oraz art. 104 k.p.a., 

c) treść decyzji, 
d) uzasadnienie decyzji: 

• faktyczne (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony, dowody w tej 
sprawie), 

• prawne (powołanie się na statut szkoły - dokładana treść zapisu 
w statucie szkoły), 

e) tryb odwoławczy. 
12. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora do organu 

wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem dyrektora 
szkoły, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

13. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzja przekazywana jest rodzicom.  
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14. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację, dotyczącą sprawy 
ich dziecka (zgodnie z  art. 73 k.p.a.). 

15. Jeżeli uczeń lub jego rodzice wniosą odwołanie od powyższej decyzji, to 
zgodnie z art. 129 k.p.a. odwołanie wnosi się do właściwego organu odwo-
ławczego za pośrednictwem dyrektora szkoły, w terminie 14 dni od dorę-
czenia decyzji stronie, a gdy decyzję ogłoszono ustnie - od dnia jej ogłosze-
nia stronie. Po upływie tego terminu decyzja się uprawomocnia i jest osta-
teczna.   

16. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni ustosunkowuje się do odwołania. Ponow-
nie analizuje sprawę, bada  nowe fakty (jeżeli takie są).  

17. Ewentualna zmiana decyzji dokumentowana jest na piśmie. Sprawa na tym 
zostaje zakończona. 

18. Jeśli jednak podtrzymuje swoją decyzję, to po 7 dniach przesyła całą doku-
mentację do organu odwoławczego (kurator), który ponownie bada sprawę. 
Decyzja wydana przez kuratorium jest ostateczna. Można ją jedynie zaskar-
żyć do NSA, który bada decyzję pod względem proceduralnym. 

19. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać 
do szkoły, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano 
rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności 
(art. 108 k.p.a.) nadaje się w przypadkach: 

- gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkie- 
  go, 
- dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkim stratami, 
- ze względu na inny interes społeczny, 
- ze względu na wyjątkowy interes strony. 
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Rozdział 12 

Identyfikatory 
 

§ 39 
 
1. Identyfikator jest potwierdzeniem przynależności  do społeczności  szkolnej. 
2. Każdy uczeń przebywający na terenie szkoły ma obowiązek noszenia iden-

tyfikatora.  
3. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy administracyjno- obsługowi zobowiąza-

ni są do posiadania identyfikatora. 
4. Uczeń może wejść do szkoły po okazaniu  nauczycielowi dyżurnemu czy 

pracownikowi ochrony swojego identyfikatora.  
5. Uczeń może wejść do sali lekcyjnej po okazaniu nauczycielowi przedmiotu 

swojego identyfikatora.  
6. Identyfikator  należy mieć przypięty na wierzchniej odzieży (sweter, bluza, 

…), w jej górnej części. 
7. W przypadku braku identyfikatora uczeń zostaje skierowany przez nauczy-

ciela dyżurnego czy pracownika ochrony do sekretariatu celem pobrania 
identyfikatora zastępczego.  

8. Po zakończeniu zajęć uczeń jest zobowiązany do zwrotu identyfikatora za-
stępczego. 

9. Pracownicy sekretariatu prowadzą zeszyt wydawania i zwrotów identyfika-
torów zastępczych, w których odnotowują imię i nazwisko ucznia, klasę, 
do której uczęszcza oraz dzień pobrania i zwrotu identyfikatora.  

10. Fakt pobrania  i zwrotu identyfikatora zostaje  przez ucznia potwierdzony 
jego własnoręcznym podpisem.  

11. Wychowawca klasy jest zobowiązany, na koniec każdego miesiąca, 
do sprawdzania w sekretariacie,  czy jego wychowanek przestrzega obo-
wiązku noszenia identyfikatora. 

12. Brak identyfikatora powyżej trzech razy w miesiącu powoduje obniżenie 
oceny z zachowania o jeden stopień. 
 

 
 



Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu 

 

 

47 
 

§ 40 

 
Wzory identyfikatorów 

 
1. Identyfikator dla pracowników szkoły zawiera: 

• logo szkoły, 
• tytuł naukowy, 
• imię i nazwisko, 
• zajmowane stanowisko, nauczany przedmiot. 

2.  Identyfikator dla uczniów szkoły zawiera: 
• logo szkoły, 
• typ szkoły, 
• imię i nazwisko, 
• zdjęcie ucznia. 
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Rozdział 13 

Rozwiązywanie konfliktów 

§ 41 
 
1. W przypadku zaistnienia sporów między organami szkoły z wyłączeniem 

dyrektora szkoły, organem właściwym do ich rozstrzygania jest dyrektor 
szkoły.  

2. Organom szkoły przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego 
szkołę w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia sporu. 

 
§ 42 

 
1. Jeśli stroną sporu jest dyrektor szkoły, wówczas organem właściwym 

do rozstrzygnięcia sporu jest organ prowadzący szkołę.  
2. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne i nie przysługuje 

od niego odwołanie.  
§ 43 

 
1. Sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub innymi pracownikami szko-

ły, a także między nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami uczniów, roz-
strzyga dyrektor szkoły, z możliwością odwołania się stron do organu pro-
wadzącego szkołę. 

§ 44 
 

1. Sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz kon-
flikty mi ędzy nauczycielami i innymi pracownikami a dyrektorem szkoły 
rozstrzyga organ prowadzący szkołę, z możliwością odwołania się stron 
do sądu.  
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§ 45 
 
1.  Rodzic ma prawo do uzyskania informacji lub porad na temat: 

• postępów lub niepowodzeń dziecka, przyczyn trudności w nauce oraz 
zachowaniu, 

• dalszego kształcenia, 
• profilaktyki, 
• przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowani i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 
• Programu wychowawczego szkoły i zamierzeń dydaktycznych w da-

nej klasie oraz wyrażania opinii na temat pracy szkoły przed organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny. 

 
§ 46 

 

1.    Rodzice i uczniowie mają prawo wnioskowania do dyrektora szkoły 
o zmianę nauczyciela, wychowawcy klasy w następujących przypadkach: 

• rażącego zaniedbywania obowiązków wychowawcy klasy, nauczycie-
la uczącego, 

• postępowania nauczyciela niezgodnego z uniwersalnymi zasadami 
etyki, 

• utraty zaufania młodzieży,  
• konfliktów nauczyciel – uczniowie, 
• w innych uzasadnionych sytuacjach. 

2.   Pisemny wniosek w tej sprawie wraz z motywacją zainteresowani składają 
dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią stron i kon-
sultacji z Radą Pedagogiczną podejmuje stosowną decyzję, o której powia-
damia wnioskodawców w ciągu 14 dni. 

 
§ 47 

 
1. Sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz 

między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas przy pomo-
cy pedagoga szkolnego, z możliwością odwołania się stron do dyrektora 
szkoły. 
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§ 48 
 

1.   Postępowanie podczas rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole:  
a) rozwiązywanie konfliktów wymaga stworzenia warunków sprzyjają-

cych swobodnej i pełnej wypowiedzi stron konfliktu – w zamkniętym 
pomieszczeniu, bez obecności osób trzecich, 

b) osoba lub organ rozstrzygające konflikt powinny poznać i wziąć pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji:  

− racje obu stron, ewentualnie informacje świadków konfliktu, 
− przyczyny konfliktu, 
− stopień zaangażowania stron konfliktu, 
− stadium zaawansowania konfliktu, 
− dotychczasowe i perspektywiczne skutki konfliktu, 
− przepisy prawne dotyczące meritum sprawy; 

c) osoba, organ (instytucja) rozstrzygające konflikt mają prawo do:  
− zasięgnięcia opinii znawców przedmiotu (np. psychologa, radcy 

prawnego itp.), instytucji wyższej, innych organów szkoły,  
− 14-dniowego terminu na zbadanie sprawy, 
− przekazania sprawy innemu organowi w szkole lub organowi 

prowadzącemu szkołę; 
d) decyzję w sprawie rozstrzygnięcia należy podjąć w terminie 14 dni, 

a w przypadkach uzasadnionych (spory zbiorowe, odwołanie się do 
innej instytucji, konieczność zbadania sprawy lub zebrania informacji) 
- w ciągu miesiąca, 

e) decyzja powinna być umotywowana, obiektywna, sprawiedliwa dla 
stron i zgodna z przepisami prawa i statutem szkoły, 

f) od decyzji organów szkoły przysługuje prawo odwołania się do orga-
nu prowadzącego szkołę, a w przypadku drastycznego naruszenia 
prawa - do sądu, 

g) organy szkoły mogą powołać własne komisje rozjemcze działające 
na podstawie wewnętrznych regulaminów zgodnych ze statutem szko-
ły.  
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§ 49 
 

1.   Sposoby rozwiązania konfliktu:  
a) polubowne zakończenie sporu przy wzajemnej aprobacie stron kon-

fliktu, zaprzestanie pretensji i roszczeń formalnoprawnych, 
b) wzajemne przeproszenie się stron w obecności świadków konfliktu, 
c) zastosowanie kary dyscyplinarno/porządkowej wobec strony uznanej 

za winną w konflikcie:  
-  wobec ucznia karę orzeka nauczyciel/ organ uprawniony zgod-

nie ze statutem  szkoły, 
-  wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły karę orzeka 

dyrektor szkoły na  podstawie odrębnych przepisów, 
-  wobec dyrektora szkoły karę orzeka organ prowadzący szkołę.  

 
§ 50 

 

1) Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole następuje z uwzględnie-
niem następujących zasad: 

a) sprawy konfliktowe pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązywane 
są przez: 

− wychowawcę klasy, 
− pedagoga szkolnego, 
− dyrektora szkoły; 

b) sprawy konfliktowe pomiędzy uczniem a uczniem rozwiązywane są 
przez: 

− wychowawcę klasy, 
− pedagoga szkolnego, 
− w przypadku nierozstrzygnięcia konfliktu decyzję podejmuje dy-

rektor szkoły; 
c) konflikty pomiędzy nauczycielami: 

− postępowanie prowadzi dyrektor szkoły, 
− od decyzji dyrektora może być wniesione odwołanie do organu 

prowadzącego szkołę, 
− konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje 

na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę, 



Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu 

 

 

52 
 

C Z Ę Ś Ć  I I I  
 

Rozdział 14 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 

 
§ 51 

 
1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawiera We-
wnątrzszkolny System Oceniania - załącznik nr 2. 

Rozdział 15 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 

§ 52 
 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega 
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

a) z niepełnosprawności; 
b) z niedostosowania społecznego; 
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
d) ze szczególnych uzdolnień; 
e) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
f) z zaburzeń komunikacji językowej; 
g) z choroby przewlekłej; 
h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
i) z niepowodzeń edukacyjnych; 
j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowy-
mi; 
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k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 
zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym 
kształceniem za granicą. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów 
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów. 
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobro-
wolne i nieodpłatne. 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczy-
ciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej w szczególności psycholodzy, pedagodzy, 
logopedzi i doradcy zawodowi, zwani dalej „specjalistami”. 
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we 
współpracy z: 

a) rodzicami uczniów, 
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjali-

stycznymi, 
c) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
d) innymi szkołami, placówkami, 
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
7. Formy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole: 

a) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze; 
b) zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia uczniów; 
c) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno- kompensacyjne, socjoterapeutyczne, 

inne o charakterze terapeutycznym; 
d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz plano-

waniem kształcenia i kariery zawodowej; 
e) porady, konsultacje. 

8. Formy pomocy dla rodziców: 
a) porady, 
b) konsultacje,  
c) warsztaty,  
d) szkolenia. 



Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu 

 

 

54 
 

9. Zadania dyrektora szkoły: 
a) tworzy zespoły zajmujące się planowaniem i koordynowaniem udzielania 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 
b) wyznacza koordynatora pracy zespołów; 
c) wnioskuje o udział przedstawiciela poradni psychologiczno- pedagogicz-

nej; 
d) zaprasza na spotkanie zespołu osoby, o których obecność wnioskują ro-

dzice (np. psycholog, pedagog, lekarz …); 
e) zawiadamia rodziców ucznia o terminie spotkania zespołu; 
f) zapoznaje się z zapisami w karcie indywidualnych potrzeb ucznia- KIPU 

(zał. nr           ), po każdym spotkaniu zespołu; 
g) współpracuje z rodzicami, poradnia psychologiczno- pedagogiczną , in-

nymi instytucjami; 
h) ustala dla ucznia (na podstawie zaleceń zespołu) formy, sposoby i okres 

udzielania pomocy oraz wymiar godzin i informuje o tym rodziców lub 
pełnoletniego ucznia (zał. nr     ); 

i) ma prawo decydowania o wcześniejszym zakończeniu udzielania pomocy; 
j) wpisuje do IKPU informacje o formach, sposobach wymiarze godzin po-

mocy; 
k) za zgodą rodziców, ucznia pełnoletniego przekazuje kartę do szkoły, pla-

cówki , do której uczeń został przyjęty.  
10. Okres udzielania pomocy jest zależny od zdiagnozowanych potrzeb ucznia, 
w tym również od jego potencjału, który można wykorzystać w szkole.  
11. Zadania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy- psycho-
logiczno – pedagogicznej: 

a) ustala zakres pomocy , w zależności od indywidualnych potrzeb rozwo-
jowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych lub uzdolnień; 

b) określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania pomocy i przekazuje 
te zalecenia dyrektorowi; 

c) planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposo-
bu ich realizacji; 

d) opracowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny (IPET) - 
dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

e) opracowuje plan działań wspierających (PDW) - dla ucznia nieposiadają-
cego orzeczenia, a objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną; 

f) zakłada kartę indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) - z wyjątkiem 
ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 
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g) dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 
h) dokonuje okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowa-

nia ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 
i) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzyso-

wych; 
j) spotyka się w miarę potrzeb. 



Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu 

 

 

56 
 

C Z Ę ŚĆ  I V  

Rozdział 16 
 

Postanowienia końcowe 

§ 53 
 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej metalowej okrągłej dużej i małej, zgodnie 

z odrębnymi przepisami, o treści: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 
w Inowrocławiu. 

2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół 
wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu. 

3. Tablica i stemple szkół wchodzących w skład zespołu szkół  posiadają na-
zwę zespołu. 

4. Wszystkie aktualnie stosowane pieczęcie i pieczątki przechowywane są w 
metalowej szafie w sekretariacie szkoły. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za ewidencję, zamawianie i przechowywanie 
pieczęci i pieczątek używanych w szkole są pracownicy sekretariatu zgodnie 
z instrukcją ewidencji pieczęci i pieczątek. 

6. Wzory pieczęci i pieczątek stanowi § 52. 
7. Szkoła posiada aktualny sztandar i trzy sztandary historyczne.  
8. Aktualny sztandar szkoły składa się z dwóch zszytych ze sobą płatów tkani-

ny w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm obszytych złotymi 
frędzlami. Strona główna sztandaru (awers) podzielona jest poziomo na bia-
ło – czerwone pole i nawiązuje do barw flagi narodowej. W centrum tego 
płata znajduje się wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróco-
nej w prawo i z rozwiniętymi skrzydłami. Wokół godła Rzeczpospolitej Pol-
skiej widnieją wyszyte złotą nicią słowa: „Bóg”, „Honor”, „Ojczyzna”.  
Odwrotna strona sztandaru (rewers) poświęcona jest patronowi i szkole.  
Na płacie jasnożółtej tkaniny w części centralnej  wyhaftowana jest odznaka 
59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Na pasie głównym umieszczona jest na-
zwa szkoły: „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4” oraz nazwy szkół 
wchodzących w jej skład: „Technikum” i „Szkoła Zawodowa”. Na pasie 
dolnym widnieje imię patrona i nazwa miasta, w którym znajduje się szkoła, 
w brzmieniu: „im.59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu”. 
Sztandar przymocowany jest do drzewca ze złotymi okuciami i orłem w ko-
ronie na głowicy. 
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9. Sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 bierze udział 
w uroczystościach szkolnych i innych. 

10. Statut szkoły może ulec zmianie w całości lub w części.  
11. Postępowanie w sprawie zmiany statutu wszczyna się na wniosek Rady Pe-

dagogicznej, dyrektora szkoły lub organu prowadzącego.  
12. Zmiany wprowadza się jako aneks do statutu szkoły w postaci uchwały Ra-

dy Pedagogicznej. 
13. W sprawach nieuregulowanych w statucie ma  zastosowanie ustawa 

o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze. 
14. Statut szkoły obowiązuje uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników 

administracji i obsługi. 
 

§ 54 
 

1. Szkoła prowadzi dokumentację w zakresie uregulowanymi odrębnymi prze-
pisami, a w szczególności dotyczącą  przyjmowania, oceniania, klasyfikowa-
nia, promowania uczniów, wydawania świadectw dojrzałości, oraz świa-
dectw ukończenia szkoły, przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, 
sprawdzających, poprawkowych oraz egzaminów dojrzałości, zatrudniania i 
funduszu płac, spraw osobowych i dyscypliny  pracy pracowników szkoły, 
działalności administracyjno-gospodarczej szkoły.  

2. Zasady redagowania pism w szkole reguluje instrukcja kancelaryjna.  
3. Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na pod-

stawie odrębnych przepisów. 
4. Szkoła współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia na-

uczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych. 
5. Szkoła współpracuje z pracodawcami, u których uczniowie realizują prak-

tyczną naukę zawodu oraz z pracodawcami, u których uczniowie odbywają 
praktykę zawodową. 
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Wzory pieczęci i pieczątek 

§ 55 
 

1. Pieczęci urzędowe: 

• pieczęć metalowa okrągła duża stosowana na świa-
dectwach szkolnych 

 

• pieczęć metalowa okrągła mała stosowana na świa-
dectwach i legitymacjach szkolnych 

 

• pieczęć prostokątna nagłówkowa zespołu szkół  

 

2. Pieczęcie prostokątne nagłówkowe szkół stosowane w dokumentach staty-
stycznych do celów GUS: 

 
• pieczęć prostokątna nagłówkowa Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4/ Technikum 

 

• pieczęć prostokątna nagłówkowa Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4/ Szkoła Zawodowa 

 

 
 


