- Projekt –
Uchwała Nr XLIII/......./2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 16 lutego 2006 roku
w sprawie: zało enia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Radlinie, z siedzib przy ul. Orkana 23.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorz dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z pó n. zm.)
oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5c pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 58 ust.1, ust. 6 i ust. 7 ustawy
z dnia 7 wrze nia 1991r. o systemie o wiaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r., nr 256, poz. 2572
z pó n. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co nast puje:
§1
1. Z dniem 1 wrze nia 2006 roku zakłada si
szkoł
ponadgimnazjaln
o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie, z siedzib przy ul. Orkana 23.
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie wejdzie w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Sejmu l skiego w Radlinie.
§2
Organizacj i zasady funkcjonowania Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radlinie okre la
statut szkoły stanowi cy zał cznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu Wodzisławskiego.
§4
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Zał cznik
do uchwały Nr XLIII/
/2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 16 lutego 2006 roku

STATUT
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W RADLINIE
§1
1. Nazwa szkoły brzmi: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie.
2. Szkoła, o której mowa w ust. 1 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Sejmu l skiego w Radlinie.
3. Siedziba szkoły mie ci si w Radlinie przy ul. Orkana 23.
4. Nazwa szkoły o której mowa w ust. 1 jest u ywana w pełnym brzmieniu: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Radlinie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie
5. Na piecz ciach mo e by u ywany skrót nazwy: Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Radlinie.
§2
Ilekro w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Szkole – nale y przez to rozumie : Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie przy
ul. Orkana 23;
2) Zespole – nale y przez to rozumie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu
l skiego w Radlinie.;
3) uczniach – nale y przez to rozumie uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Radlinie;
4) Dyrektorze – nale y przez to rozumie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Sejmu l skiego w Radlinie.
§3
1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie jest publiczn szkoł ponadgimnazjaln dla
młodzie y, kształc c w zawodach:
1) sprzedawca;
2) mechanik monter maszyn i urz dze przemysłowych.
2. Organem prowadz cym Szkoł jest Powiat Wodzisławski.
3. Organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny jest l ski Kurator O wiaty.
§4
1. Nauczanie w Szkole jest bezpłatne w zakresie ramowych planów nauczania.
2. Zatrudnieni w Szkole nauczyciele posiadaj kwalifikacje uprawniaj ce do nauczania
w publicznych szkołach.

3. Szkoła realizuje ustalone w wewn trzszkolnym systemie oceniania zasady oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów.
4. Uczniowie ko cz cy nauk w szkole otrzymuj wiadectwo uko czenia szkoły.
§5
1. Szkoła umo liwia uczniom podtrzymywanie poczucia to samo ci narodowej, etnicznej,
j zykowej i religijnej, a w szczególno ci nauk j zyka, własnej historii, kultury i tradycji
regionalnej.
2. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze w szczególno ci w ramach
przepisów dotycz cych planów nauczania, podstaw programowych, organizacji roku
szkolnego.
3. W szczególno ci szkoła realizuje nast puj ce cele i zadania:
1) wyposa enie uczniów w nowoczesn wiedz zawodow , humanistyczn ,
przyrodnicz , matematyczn , techniczn , ekonomiczn i społeczn , rozwijanie
zainteresowa , uzdolnie i aspiracji oraz wyrabianie umiej tno ci warto ciowania,
oceniania i wnioskowania jako warunku post powania i działania;
2) kształtowanie humanistycznej, patriotycznej i proeuropejskiej postawy uczniów,
poszanowania post powych tradycji i trwałych warto ci kultury narodowej
i powszechnej, konstytucyjnych zasad ustrojowych oraz norm współ ycia
społecznego;
3) przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków mi dzyludzkich
i sterowania nimi zgodnie z potrzebami społecznymi, a w zwi zku z tym do
wiadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zada
w yciu rodzinnym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym kraju;
4) wyrabianie wra liwo ci emocjonalnej, estetycznej i społecznej uczniów, ich
sprawno ci fizycznej, a tak e nawyków dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie,
higien psychiczn , racjonalny wypoczynek i warto ciow organizacj czasu
wolnego;
5) nauczanie racjonalnej organizacji pracy własnej i zespołowej oraz umiej tno
obiektywnego oceniania efektywno ci działa ;
6) wskazanie metod i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy i umiej tno ci
oraz współczesnych systemów wymiany i upowszechniania informacji;
7) kształtowanie prawo ci charakteru i d e , poszanowanie norm społecznych
oraz godno ci własnej osoby i drugiego człowieka, a tak e osobistej wra liwo ci,
yczliwo ci, rzetelno ci i odpowiedzialno ci;
8) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej za po rednictwem
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a tak e pedagoga szkolnego;
9) ukształtowanie przekonania o podmiotowym charakterze egzystencji człowieka
oraz pozytywnej motywacji do nauki, pracy i osobistego uczestnictwa w yciu
Szkoły, lokalnego rodowiska i całego społecze stwa.
§6
1. Dyrektor powierza ka dy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli ucz cych w tym oddziale, zwanemu wychowawc .
2. Dla zapewnienia ci gło ci pracy wychowawczej i jej skuteczno ci po dane jest, by
wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek 75% liczby uczniów danej klasy Dyrektor
mo e zmieni wychowawc .

§7
1. Szkoła realizuje swe zadania opieku cze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb
rodowiskowych z uwzgl dnieniem ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy.
2. Nad bezpiecze stwem uczniów w czasie zaj obowi zkowych, nadobowi zkowych oraz
pozalekcyjnych w Szkole czuwa nauczyciel, instruktor lub inna osoba prowadz ca
zaj cia. W przypadku wyst pienia sytuacji zagra aj cej bezpiecze stwu uczniów
post puje on zgodnie z ogólnymi przepisami bezpiecze stwa i higieny pracy:
1) ka dy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zaj cia –
dostrzegane zagro enia usuwa sam lub zgłasza Dyrektorowi lub wicedyrektorowi;
2) prowadz cy zaj cia zobowi zany jest do kontroli obecno ci uczniów na ka dej
lekcji oraz reagowania na nagłe opuszczenia zaj przez ucznia;
3) uczniów obowi zuje zakaz wychodzenia poza obiekty szkolne w czasie trwania
zaj oraz przerw pomi dzy zaj ciami.
3. Nauczyciel zobowi zany jest zapozna uczniów z regulaminem sali, pracowni,
pomieszczenia dydaktycznego.
4. Nauczyciel w przypadku po aru i akcji ewakuacyjnej winien post powa zgodnie
z instrukcj alarmow i planem ewakuacji Szkoły.
5. W Szkole prowadzi si rejestr wypadków prowadzony przez uprawnionego pracownika
Szkoły, przeszkolonego w zakresie bhp.
6. Warunki pobytu w Szkole zapewniaj uczniom bezpiecze stwo, ochron przed przemoc ,
uzale nieniami, demoralizacj oraz innymi przejawami patologii społecznej.
7. W Szkole uczniowie zobowi zani s do noszenia osobistych identyfikatorów ze zdj ciem
oraz obuwia zmiennego nie zagra aj cego zdrowiu.
8. W Szkole obowi zuje zakaz noszenia ostrych narz dzi.
9. Uczniowie s obowi zani do wył czania telefonów komórkowych w czasie lekcji.
Nauczyciel ma prawo odebra w/w przedmioty na czas danej lekcji.
10. Ka dy nauczyciel jest zobowi zany do udzielania pomocy uczniom w zakresie
prowadzonych przez siebie zaj przedmiotowych.
11. Uczniom udziela pomocy pedagog szkolny.
12. Szkoła organizuje uczniom pomoc materialn w ramach programów rz dowych
i pozarz dowych.
§8
1. Nauczyciele prowadz cy zaj cia w danym oddziale tworz zespół, którego zadaniem jest
w szczególno ci ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania,
obejmuj cego program nauczania w danym zawodzie oraz programy nauczania z zakresu
kształcenia ogólnego.
2. Prac zespołu kieruje przewodnicz cy powoływany przez Dyrektora, na wniosek zespołu.
§9
Szkoła posiada wewn trzszkolny system oceniania (WSO), zgodny z odr bnymi przepisami,
wspólny dla wszystkich szkół wchodz cych w skład Zespołu, b d cy zał cznikiem nr 1 do
statutu Zespołu i stanowi cy jego integraln cz .
§ 10
Na wniosek uczniów w Szkole mog by organizowane dodatkowe zaj cia, o ile b d one
odpowiada potrzebom rozwojowym uczniów.

§ 11
Organami Szkoły s :
1)
Dyrektor;
2)
Rada Pedagogiczna;
3)
Samorz d Uczniowski;
4)
Rada Rodziców.
§ 12
1. Szkoł kieruje Dyrektor powołany przez organ prowadz cy Szkoł .
2. Kompetencje Dyrektora:
1)
jest przewodnicz cym Rady Pedagogicznej;
2)
kieruje bie c działalno ci dydaktyczno - wychowawcz Szkoły oraz reprezentuje
j na zewn trz;
3)
sprawuje nadzór pedagogiczny;
4)
sprawuje opiek nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
5)
realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podj te w ramach ich kompetencji
stanowi cych;
6)
ma prawo wstrzyma wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa o czym niezwłocznie powiadamia organ prowadz cy Szkoł
oraz organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny;
7)
dysponuje rodkami okre lonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi
odpowiedzialno za ich prawidłowe wykorzystanie, a tak e mo e organizowa
administracyjn , finansow i gospodarcz obsług Szkoły;
8)
mo e w drodze decyzji skre li ucznia z listy uczniów w przypadkach okre lonych
w Statucie na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasi gni ciu opinii
samorz du uczniowskiego;
9)
nawi zuje i rozwi zuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami
Szkoły;
10) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porz dkowe nauczycielom i innym
pracownikom Szkoły zgodnie z regulaminem pracy;
11) wyst puje z wnioskami, po zasi gni ciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach
odznacze , nagród i innych wyró nie dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników Szkoły;
12) współpracuje z innymi organami Szkoły;
13) zmienia lub wprowadza nowe zawody i profile kształcenia ogólnozawodowego
w porozumieniu z organem prowadz cym Szkoł i organem sprawuj cym nadzór
pedagogiczny;
14) powierza stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze i odwołuje
z nich, po zasi gni ciu opinii organu prowadz cego i Rady Pedagogicznej;
15) zapewnia warunki realizacji statutowych celów i zada Szkoły, wła ciw atmosfer
i dyscyplin pracy oraz odpowiada za poziom i wyniki nauczania i wychowania;
16) odpowiada za maj tek Szkoły, jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie;
17) prowadzi okre lon szczegółowymi przepisami dokumentacj działalno ci Szkoły;
18) odpowiada za organizacj egzaminów w Szkole;
19) wykonuje inne zadania wynikaj ce z przepisów szczególnych.

§ 13
1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna.
2. Rad Pedagogiczn tworz nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mog tak e bra udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodnicz cego za zgod lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Przewodnicz cym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej s organizowane przed rozpocz ciem roku
szkolnego, w zwi zku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania ródrocznego
i promowania uczniów, po zako czeniu rocznych zaj
szkolnych oraz w miar
bie cych potrzeb. Zebrania mog by organizowane z inicjatywy przewodnicz cego
Rady Pedagogicznej, organu prowadz cego Szkoł albo co najmniej 1/3 członków Rady
Pedagogicznej.
6. Przewodnicz cy prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porz dku
zebrania zgodnie z regulaminem rady.
7. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej ni dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikaj ce ze sprawowania nadzoru pedagogicznego
oraz informacje o działalno ci Szkoły.
8. Do kompetencji stanowi cych Rady Pedagogicznej nale y:
1) zatwierdzenie planów pracy Szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji
uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Szkole;
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skre lenia z listy uczniów.
9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególno ci:
1) organizacj pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zaj lekcyjnych;
2) projekt planu finansowego Szkoły;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze , nagród i innych
wyró nie ;
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zaj
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zaj
dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych;
5) przedłu enie powierzenia funkcji Dyrektora;
6) powierzenie przez Dyrektora funkcji wicedyrektora i innych stanowisk
kierowniczych i odwołanie z nich;
7) ocen pracy Dyrektora.
10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły, lub jego zmian, i zatwierdza go
po zasi gni ciu opinii Rady Rodziców i Samorz du Uczniowskiego.
11. Rada Pedagogiczna mo e wyst pi z wnioskiem do organu prowadz cego o odwołanie
z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji
kierowniczej.
12. Uchwały Rady Pedagogicznej s podejmowane zwykł wi kszo ci głosów w obecno ci
co najmniej połowy jej członków.
13. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalno ci, który nie mo e by sprzeczny
ze statutem szkoły.
14. Zebrania Rady Pedagogicznej s protokołowane w ksi dze protokołów.

§ 14
1. W Szkole działa Samorz d Uczniowski, zwany dalej Samorz dem.
2. Samorz d tworz wszyscy uczniowie Szkoły.
3. Zasady działania samorz du i wybierania jego organów okre la regulamin uchwalany
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorz du
s jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Do kompetencji Samorz du Uczniowskiego nale y uchwalanie oraz zmiana regulaminu
Samorz du Uczniowskiego, który powinien by zgodny z powszechnie obowi zuj cymi
przepisami prawa oraz ze statutem Szkoły.
5. Samorz d mo e przedstawi Dyrektorowi (a za jego po rednictwem równie Radzie
Pedagogicznej) wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególno ci
dotycz cych realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania si z programem nauczania, z jego tre ci , celem i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny post pów w nauce i zachowania;
3) prawo do organizacji ycia szkolnego, umo liwiaj ce zachowanie wła ciwych
proporcji mi dzy wysiłkiem szkolnym, a mo liwo ci rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowa ;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalno ci kulturalnej, o wiatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i mo liwo ciami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełni cego rol opiekuna samorz du;
7) prawo opiniowania wniosków Dyrektora o skre lenie ucznia z listy uczniów i oceny
pracy nauczyciela oraz kandydatów do stypendiów ministerialnych.
6. Wnioski i opinie mog by składane Dyrektorowi w formie ustnej lub pisemnej na
spotkaniach Dyrektora z Prezydium Samorz du lub w formie pisemnej poprzez
sekretariat Szkoły i s rozpatrywane na bie co.
§15
1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowi ca reprezentacj rodziców uczniów.
2. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców okre la jej regulamin, który nie
mo e by sprzeczny ze statutem szkoły.
3. Rada Rodziców:
1) wyst puje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami
dotycz cymi wszystkich spraw Szkoły;
2) pozyskuje rodki finansowe i pomoc materialn w celu wsparcia działalno ci
statutowej Szkoły, gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz
innych ródeł;
3) prowadzi własn rachunkowo ;
4) współpracuje z pozostałymi organami Szkoły;
5) wydaje opinie o pracy nauczycieli ubiegaj cych si o uzyskanie kolejnego stopnia
awansu zawodowego na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach.

§ 16
1. Współdziałanie organów Szkoły przedstawia si nast puj co:
1) forma wymiany informacji i zgłaszania postulatów mo e polega na bezpo rednich
kontaktach przedstawicieli organów Szkoły, na ich wniosek, w miejscu i czasie
uzgodnionym z Dyrektorem;
2) co najmniej raz w roku powinno doj do spotkania organów Szkoły w trybie
uzgodnionym z Dyrektorem w celu oceny i skoordynowania działa .
2. Dyrektor, nauczyciele i rodzice współdziałaj ze sob w sprawach wychowania
i kształcenia młodzie y w szczególno ci poprzez:
1) spotkania zwane zebraniami rodziców organizowanymi nie rzadziej ni raz
w semestrze zgodnie z harmonogramem spotka ustalonym w organizacji roku
szkolnego;
2) spotkania nadzwyczajne wynikaj ce z wyj tkowej sytuacji zaistniałej w danym
oddziale;
3) spotkania indywidualne z nauczycielem – wychowawc .
§ 17
1. W celu umo liwienia rozwi zywania wewn trz Szkoły sytuacji konfliktowych pomi dzy
organami Szkoły ustala si :
1) konflikty pomi dzy nauczycielami, a uczniami rozpatruje wychowawca klasy lub –
w razie braku rozstrzygni – Dyrektor;
2) konflikty wynikłe mi dzy samorz dem uczniowskim, a pozostałymi organami
Szkoły rozstrzyga Dyrektor;
3) konflikty mi dzy rad pedagogiczn , a pozostałymi organami rozstrzyga Dyrektor
lub je li jest on stron w sporze, l ski Kurator O wiaty, o ile Rada Pedagogiczna
wyst piła do niego z odpowiednim wnioskiem;
4) inne, nie okre lone wy ej konflikty, rozpatruje w wietle prawa o wiatowego
i wewn trznych aktów prawno - organizacyjnych Szkoły oraz rozstrzygni cia
podejmuje Dyrektor, za w sprawach wychodz cych poza kompetencje Dyrektora –
l ski Kurator O wiaty.
2. Wynikłe mi dzy organami Szkoły konflikty rozpatrywane i rozstrzygane b d na
podstawie pisemnego wniosku skierowanego przez zainteresowan stron do organu,
w którego kompetencji jest rozstrzygni cie konfliktu.
§ 18
1. Podstawow jednostk organizacyjn Szkoły jest oddział.
2. Terminy rozpoczynania i ko czenia zaj
dydaktyczno-wychowawczych, przerw
wi tecznych oraz ferii zimowych i letnich okre laj przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.
3. Szczegółow organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
okre la arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora, na podstawie planu
nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ
prowadz cy Szkoł po zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego.
4. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza si w szczególno ci: liczb pracowników
Szkoły, w tym pracowników zajmuj cych stanowiska kierownicze, liczb godzin zaj
edukacyjnych finansowanych ze rodków przydzielonych przez organ prowadz cy oraz
liczb godzin zaj prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

§ 19
1. Szczegółow organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
okre la arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora, z uwzgl dnieniem
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów
nauczania - do dnia 30 kwietnia ka dego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza
organ prowadz cy Szkoł do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza si w szczególno ci: liczb pracowników
Szkoły w tym pracowników zajmuj cych stanowiska kierownicze, liczb godzin zaj
edukacyjnych finansowanych ze rodków przydzielonych przez organ prowadz cy Szkoł
oraz liczb godzin zaj prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor, z uwzgl dnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zaj , okre laj cy
organizacj zaj edukacyjnych.
§ 20
1. Praktyczna nauka zawodu uczniów organizowana jest przez Szkoł z uwzgl dnieniem
odr bnych przepisów.
2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest zgodnie z ustalonym corocznie ich szkolnym
harmonogramem.
3. Praktyki zawodowe organizuje si dla uczniów w celu zastosowania i pogł bienia
zdobytej wiedzy i umiej tno ci zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
4. Praktyki zawodowe uczniów mog by organizowane w czasie całego roku szkolnego,
w tym równie w okresie ferii letnich.
5. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich odpowiedniemu
skróceniu ulega czas trwania zaj
dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów
odbywaj cych te praktyki.
6. Zakres wiadomo ci i umiej tno ci nabywanych przez uczniów na praktykach
zawodowych oraz wymiar godzin tych zaj i praktyk okre la program nauczania dla
danego zawodu.
7. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zaj cia edukacyjne w ramach kształcenia
zawodowego mog by prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych,
w szczególno ci szkół wy szych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia
praktycznego, o rodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców,
w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na
podstawie umowy zawartej pomi dzy szkoł a dan jednostk .
8. Za organizacj praktycznej nauki zawodu uczniów odpowiedzialny jest w Szkole
kierownik praktycznej nauki zawodu.
§ 21
1. Biblioteka szkolna jest pracowni szkoln wspóln dla wszystkich szkół wchodz cych
w skład Zespołu.
2. Organizacj pracy biblioteki szkolnej okre la regulamin biblioteki.
3. Biblioteka szkolna słu y realizacji potrzeb i zainteresowa uczniów, zada dydaktycznowychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu
wiedzy pedagogicznej w ród rodziców oraz wiedzy o regionie i wiecie.
4. Z biblioteki mog korzysta uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, a tak e
inne osoby na zasadach okre lonych w regulaminie biblioteki.
5. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umo liwi :

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypo yczanie ich poza bibliotek ;
3) prowadzenie zaj przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów.
6. Godziny pracy biblioteki powinny umo liwi dost p do jej zbiorów podczas zaj
lekcyjnych oraz po ich zako czeniu.
7. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami w celu:
1) tworzenia warunków do wiczenia przez uczniów umiej tno ci poszukiwania,
porz dkowania i wykorzystywania informacji z ró nych ródeł;
2) przygotowania uczniów do korzystania z nowoczesnych form zbiorów
bibliotecznych poprzez obsług terminali komputerowych;
3) wymiany do wiadcze w zakresie organizacji i realizacji zada biblioteki.
8. Do zada nauczyciela bibliotekarza nale y w szczególno ci:
1) gromadzenie, ewidencja i konserwacja zbiorów biblioteki;
2) udost pnianie zainteresowanym ró nych ródeł informacji;
3) inspirowanie czytelnictwa i kształtowanie zainteresowa czytelniczych;
4) realizacja zada w ramach przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów;
5) organizowanie ró norodnych działa
rozwijaj cych wra liwo
kulturow
i społeczn ;
6) prowadzenie dokumentacji biblioteki;
7) przedstawianie sprawozda z pracy biblioteki na posiedzeniach plenarnych Rady
Pedagogicznej;
8) tworzenie warunków do posługiwania si technologi multimedialn .
§ 22
Szkoła mo e przyjmowa słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wy szych kształc cych nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie
pisemnego porozumienia zawartego pomi dzy Dyrektorem lub, za jego zgod , pomi dzy
poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoł wy sz .
§ 23
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si prowadzenie
zaj edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłu szym jednak ni 60 minut, zachowuj c
ogólny tygodniowy czas zaj ustalony w tygodniowym rozkładzie zaj , o którym mowa w §
19 ust. 3.
§ 24
1. Je eli Szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy si stanowisko wicedyrektora.
2. Dyrektor, za zgod organu prowadz cego Szkoł , mo e tworzy dodatkowe stanowiska
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
§ 25
O przyj cie do Szkoły mog ubiega si osoby posiadaj ce wiadectwo uko czenia Szkoły
gimnazjalnej.

§ 26
1. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ustala szkolny regulamin rekrutacji zgodny
z odr bnymi przepisami.
2. Do zada szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej nale y powiadomienie
kandydatów o warunkach rekrutacji w terminie zgodnym z odr bnymi przepisami.
3. W regulaminie rekrutacji w szczególno ci nale y okre li :
1) wybrane zaj cia edukacyjne i inne osi gni cia ucznia, wymieniane na wiadectwie
uko czenia Szkoły gimnazjalnej;
2) liczb punktów mo liwych do uzyskania za oceny z zaj edukacyjnych i za inne
osi gni cia ucznia, o których mowa w pkt. 1.
4. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ustala w oparciu o szkolny regulamin
rekrutacji list osób przyj tych do klas pierwszych.
§ 27
1. Ucze Szkoły ma prawo do:
1) przestrzegania jego praw wynikaj cych z Konwencji o Prawach Dziecka;
2) wła ciwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniaj cych
bezpiecze stwo i ochron przed wszelkimi formami przemocy fizycznej b d
psychicznej oraz ochron i poszanowanie jego godno ci;
4) korzystania z opieki sprawowanej przez higienistk ;
5) korzystania z pomocy stypendialnej b d dora nej, zgodnie z odr bnymi
przepisami;
6) yczliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
7) swobody wyra ania my li i przekona , w szczególno ci dotycz cych ycia Szkoły,
a tak e wiatopogl dowych i religijnych - je li nie narusza tym dobra innych osób;
8) rozwijania zainteresowa , zdolno ci i talentów;
9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
post pów w nauce;
10) pomocy w przypadku trudno ci w nauce;
11) korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego oraz zawodowego;
12) korzystania z pomieszcze
szkolnych, sprz tu, rodków dydaktycznych,
ksi gozbioru biblioteki podczas zaj pozalekcyjnych;
13) wpływania na ycie Szkoły przez działalno samorz dow oraz zrzeszania si
w organizacjach działaj cych w Szkole.
2. Ucze ma tak e prawo do:
1) przejawiania własnej aktywno ci w zdobywaniu wiedzy i umiej tno ci przy
wykorzystaniu wszystkich mo liwo ci Szkoły; wyra ania opinii i w tpliwo ci
dotycz cych tre ci nauczania oraz uzyskiwania na nie wyja nie i odpowiedzi;
2) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich
problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyja nie ;
3) poszanowania godno ci własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i kole e skich;
4) do inicjatywy społecznej i obywatelskiej; mo e nale e do wybranej przez siebie
organizacji szkolnej;
5) uczestniczenia w zaj ciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana
pozaszkolna działalno
społeczna jest traktowana na równi z działalno ci
społeczn w Szkole;

6) reprezentowania Szkoły w konkursach, przegl dach, zawodach i innych imprezach,
zgodnie ze swoimi mo liwo ciami i umiej tno ciami;
7) do odpoczynku w przerwach mi dzylekcyjnych, na okres przerw wi tecznych
i ferii nie zadaje si prac domowych;
8) do jawnej, przeprowadzanej na bie co oceny swego stanu wiedzy i umiej tno ci;
oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wył cznie za wiadomo ci,
umiej tno ci, zachowanie si w Szkole i poza ni ocenia si odr bnie;
9) do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z
opanowaniem materiału i powtórnego w uzgodnionym terminie sprawdzenia i oceny
wiedzy lub umiej tno ci;
10) do odwołania si od nieprzestrzegania praw ucznia według ustalonych zasad.
§ 28
1. Ucze ma obowi zek przestrzegania postanowie zawartych w statucie Szkoły,
a zwłaszcza dotycz cych:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zaj ciach lekcyjnych i w yciu
Szkoły;
2) przestrzegania zasad kultury współ ycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników Szkoły;
3) odpowiedzialno ci za własne ycie, zdrowie, higien oraz wszechstronny rozwój;
4) dbało ci o wspólne dobro, wyposa enie i sprz t szkolny, ład i porz dek w Szkole.
2. Do szczególnych obowi zków ucznia nale y:
1) zachowanie si w ka dej sytuacji w sposób godny ucznia;
2) wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na nauk , rzeteln prac nad
poszerzaniem swej wiedzy i umiej tno ci oraz systematyczne przygotowywanie si
do zaj szkolnych;
3) post powanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczno ci, dbanie o honor i tradycje
Szkoły, współtworzenie jej autorytetu;
4) godne i kulturalne zachowanie si w Szkole i poza ni , dbanie o pi kno mowy
ojczystej;
5) okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły,
podporz dkowanie si zaleceniom i zarz dzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej,
nauczycieli oraz ustaleniom rady samorz du klasowego lub szkolnego.
3. Ucze jest zobowi zany do przestrzegania zasad współ ycia społecznego, a szczególnie:
1) okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
2) przeciwstawiania si przejawom brutalno ci i wulgarno ci;
3) poszanowania wolno ci i godno ci osobistej drugiego człowieka, zachowywanie
w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych
w zaufaniu, chyba, e szkodziłoby to ogółowi młodzie y lub yciu i zdrowiu
powierzaj cego;
4) naprawienia wyrz dzonej przez siebie szkody;
5) dbania o bezpiecze stwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
6) troszczenia si o mienie Szkoły i jej estetyczny stan, starania si o utrzymanie
czysto ci i porz dku na terenie Szkoły.
§ 29
1. Ucze mo e by wyró niony lub nagrodzony za:
1) rzeteln nauk ;
2) prac społeczn ;

3) wzorow postaw uczniowsk i społeczn ;
4) wybitne osi gni cia w nauce lub sporcie;
5) inne sukcesy podnosz ce jego wiedz , umiej tno ci lub presti Szkoły.
2. Szkoła honoruje ucznia spełniaj cego wymogi okre lone w ust.1 nast puj cymi
wyró nieniami i nagrodami:
1) wyró nieniem ustnym wychowawcy na forum zespołu klasowego;
2) wyró nieniem pisemnym wychowawcy klasy odnotowanym w dokumentacji
klasowej;
3) pochwał Dyrektora wobec uczniów Szkoły odnotowan w dokumentacji klasowej;
4) listem pochwalnym Dyrektora do rodziców;
5) dyplomem uznania;
6) nagrod rzeczow ;
7) innymi wyró nieniami i nagrodami ustalonymi przez władze o wiatowe.
3. O przyznaniu wyró nienia lub nagrody decyduje wychowawca, Rada Pedagogiczna lub
Dyrektor.
§ 30
1. Za nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych ucze mo e by ukarany:
1) upomnieniem ustnym nauczyciela – wychowawcy;
2) upomnieniem lub nagan ustn Dyrektora;
3) upomnieniem lub nagan Dyrektora udzielon publicznie wobec uczniów
odnotowan w dokumentacji klasowej;
4) czasowym zawieszeniem prawa ucznia do udziału w zaj ciach pozalekcyjnych, do
reprezentowania Szkoły na zewn trz, do korzystania z niektórych form opieki
socjalnej odnotowanym w dokumentacji klasowej;
5) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej Szkole z zapisem w protokole Rady
Pedagogicznej;
6) skre leniem z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej
po zasi gni ciu opinii Samorz du Uczniowskiego.
2. Nale y uwzgl dni zasad doboru wysoko ci kary do stopnia przewinienia i zasad
stopniowania kar, z wyj tkiem przewinie powoduj cych zagro enia zdrowia i ycia
uczniów lub pracowników Szkoły, w których gradacj kary mo na pomin .
§ 31
1. Ucze
1)
2)
3)
4)
5)

mo e by skre lony z listy uczniów w przypadku:
wyczerpania wszelkich kar przewidzianych w statucie Szkoły;
szczególnie ra cego naruszania zasad współ ycia społecznego;
szkodliwego wpływu na społeczno uczniowsk ;
chuliga stwa, rozboju, wandalizmu;
za ywania narkotyków na terenie Szkoły oraz w czasie imprez organizowanych
przez Szkoł ;
6) handlu narkotykami;
7) naruszania porz dku w miejscach publicznych udokumentowanego przez policj lub
inne słu by;
2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwał o skre leniu z listy uczniów po zapoznaniu si
z udokumentowanymi działaniami wychowawczymi prowadzonymi przez wychowawc
klasy, pedagoga szkolnego i innych członków Rady Pedagogicznej w stosunku do ucznia
oraz na podstawie opinii samorz du.

3. W protokole z zebrania Rady Pedagogicznej nale y umie ci tre uchwały o skre leniu
z listy uczniów, uzasadnienie i wynik głosowania.
4. Skre lenie ucznia z listy uczniów nast puje w formie decyzji administracyjnej wydanej
przez Dyrektora.
§ 32
1. Szkoła u ywa piecz ci urz dowej, zgodnie z odr bnymi przepisami.
2. Tablice i piecz cie Szkoły okre laj jej nazw : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Radlinie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie.
3. Piecz urz dowa szkoły okre la jej nazw : Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie.
§ 33
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacj , zgodnie z odr bnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi gospodark finansow zgodnie z zasadami okre lonymi w odr bnych
przepisach.

