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479
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 7 grudnia 2004 r.
pomiêdzy Zarz¹dem Powiatu Starogardzkiego a
Burmistrzem Czarnej Wody w sprawie zarz¹dzania
drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Czarna Woda.
Na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. nr 204 z 2004 r.
poz. 2086), art. 5 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 5 czerwca
1998r o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z
2001 r. poz. 1592 ze zm.) i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia
08.03.1990 o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z
2001, poz. 1591. ze zm.)
Strony w osobach:
1. S³awomir Neumann – Starosta Starogardzki
2. Kazimierz Chy³a – Wicestarosta
dzia³aj¹cych w imieniu Zarz¹du Powiatu Starogardzkiego, jako zarz¹dcy dróg powiatowych
a
1. Jan Grzonka – Burmistrz Miasta dzia³aj¹cy jako zarz¹dca dróg gminnych
ustalaj¹ co nastêpuje:
§1
Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego powierza, a Burmistrz Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie przyjmuje prowadzenie robót utrzymaniowych i konserwacyjnych
dotycz¹cych dróg powiatowych na obszarze tego miasta wymienionych w za³.1
§2
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest:
1. Utrzymanie i konserwacja dróg wyszczególnionych
w § 1 wed³ug zakresu rzeczowego okreœlonego w
za³¹czniku nr 2
Po ka¿dym kwartale realizacji porozumienia Burmistrz przedstawi sprawozdanie rzeczowo–finansowe, a do 10 stycznia nastêpnego roku – sprawozdanie roczne za rok miniony.

ocen prowadzenia spraw wymienionych w § 2 niniejszego porozumienia, wed³ug kryteriów legalnoœci,
celowoœci i gospodarnoœci.
6. Realizacja robót bêdzie powierzana wyspecjalizowanym wykonawcom, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
§4
Odpowiedzialnoœæ za szkody poniesione przez u¿ytkowników dróg objêtych niniejszym porozumieniem, a
wywo³ane stanem nawierzchni jezdni i chodników ponosi Gmina Miejska Czarna Woda.
§5
1. Porozumienie niniejsze obowi¹zuje od dnia
01.01.2005 do dnia 31.12.2005 r.
2. Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e je
rozwi¹zaæ w ca³oœci lub w czêœci za jednomiesiêcznym wypowiedzeniem dokonanym na piœmie.
3. Porozumienie mo¿e zostaæ przed³u¿one aneksem
na lata nastêpne.
§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 01.01.2005 r.
§7
Treœæ niniejszego porozumienia zostanie og³oszona
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Powiatu
Starogardzkiego
Starosta
S. Neumann

Burmistrz
Miasta Czarna Woda
J. Grzonka
Skarbnik Miasta
B. Kropid³owska

Wicestarosta
K. Chy³a

Za³¹cznik nr 1
do Porozumienia
z dnia 7 grudnia 2004 r.

§3
1. Prowadzenie powierzonych spraw okreœlonych w
§ 1 bêdzie finansowane zabezpieczonymi na ten cel
œrodkami przekazywanymi przez Zarz¹d Powiatu
Starogardzkiego stronie przyjmuj¹cej prowadzenie
tych prac w proporcjonalnych ratach p³atnych w terminie do 15 ka¿dego miesi¹ca.
2. Na rok 2005 na utrzymanie i ochronê dróg objêtych
niniejszym porozumieniem przewidziano w bud¿ecie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd œrodki finansowe w wysokoœci 49.000,0 z³. s³ownie:
czterdzieœci dziewiêæ tysiêcy z³otych.
3. Powy¿sza kwota równa jest iloczynowi iloœci km dróg
powiatowych w mieœcie i stawki wynikaj¹cej z kwoty ustalonej w bud¿ecie Powiatu na utrzymanie dróg.
4. W przypadku zmiany dochodów bud¿etu powiatu
kwota wymieniona w pkt.2 mo¿e ulec zmianie.
5. Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego zastrzega sobie
prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania

Wykaz dróg powiatowych na terenie
miasta Czarna Woda
1) Droga nr 2701G
Czarna Woda – Bartel ul. Dworcowa – d³ug. 335 mb
2) droga nr 2722G
Lubiki – Huta Kalna – Czarne
– d³ug. 6.113 mb
3) nr 2766G
ul. Sosnowa
– d³ug. 702 mb
razem:

– 7.150 mb
Za³¹cznik nr 2
do Porozumienia
z dnia 7 grudnia 2004 r.

1. Przez utrzymanie i konserwacjê nale¿y rozumieæ nastêpuj¹ce czynnoœci dotycz¹ce:
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a) jezdni i chodników
— bie¿¹ce naprawy ubytków jezdni ulepszonych,
likwidacja prze³omów œrednich i ciê¿kich w zakresie pozwalaj¹cym zachowanie niezbêdnego
minimum bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
naprawy lokalnych uszkodzeñ chodników stwarzaj¹cych zagro¿enie dla zdrowia i mienia pieszych ,
b) oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników
— interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników
po stwierdzeniu zanieczyszczeñ maj¹cych niekorzystny wp³yw na œrodowisko i wygl¹d estetyczny ulicy, w zale¿noœci od stopnia zanieczyszczenia bêd¹ usuwane mechanicznie lub
rêcznie z wywozem na wysypisko miejskie,
c) zachowania zieleni
— koszenie wysokich traw i chwastów, przycinka
krzewów i ¿ywop³otów, wycinka sanitarna drzew
i krzewów z usuwaniem wiatro³omów, ewentualne uzupe³nienia ubytków w zieleni poprzez
nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych
oraz odtwarzanie trawników,
d) oznakowania pionowego i poziomego
— odnowa (regeneracja) istniej¹cego oznakowania poziomego przynajmniej raz w roku w ramach programu wiosennej estetyzacji dróg i
ulic, bie¿¹ce naprawy oznakowania pionowego
z wymian¹ wskutek zu¿ycia lub uszkodzenia
tarcz znaków i wsporników nie nadaj¹cych siê
do renowacji , wprowadzanie zmian w oznakowaniu poziomym i pionowym wynikaj¹cych z
projektów zatwierdzonych przez organ zarz¹dzaj¹cy ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
e) utrzymanie odwodnienia pasów drogowych
— œcinanie zawy¿onych poboczy
— odtwarzanie rowów przydro¿nych
— oczyszczenia rowów melioracyjnych
— oczyszczanie wpustów ulicznych , osadników
studni rewizyjnych i przykanalików, wymiana
uszkodzonych elementów instalacji i ich wyprowadzeñ - w³azów, krat , ko³nierzy , krêgów bet.
oraz ich skutków tzn. uszkodzenia jezdni, chodników zajêtych rozkopowo,
f) utrzymania zimowego ulic
— likwidacja niekorzystnych zjawisk zimowych (œliskoœæ, odœnie¿anie)na podstawie opracowanego przez Powiatowy Zarz¹d Dróg planu z.u.d.
uwzglêdniaj¹cego standardy prac zimowych i
uzyskanie za³o¿onych efektów, wywóz nadmiaru zgromadzonego na jezdniach i chodnikach
œniegu utrudniaj¹cego komunikacjê, oczyszczanie jezdni i chodników z zalegaj¹cych pozosta³oœci materia³ów uszorstniaj¹cych po ustaniu
warunków zimowych.
3. Gmina Miejska Czarna Woda otrzyma na utrzymanie
i konserwacjê 7,150 km ulic powiatowych 49.000,0 z³.
s³ownie: czterdzieœci dziewiêæ tysiêcy z³.
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 7 grudnia 2004 r.
pomiêdzy Zarz¹dem Powiatu starogardzkiego, a
Burmistrzem Skarszew w sprawie zarz¹dzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych
miasta Skarszewy
Na podstawie art. 19 ust.4 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. nr 204 z 2004 r.
poz.2086) , art. 5 ust.2 i 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 r.
poz.1592 ze zm.) i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 08.03.1990
o samorz¹dzie gminnym ( t.j. Dz. U. nr 142 z 2001,
poz. 1591 ze zm.)
Strony w osobach:
1. S³awomir Neumann - Starosta Starogardzki
2. Kazimierz Chy³a - Wicestarosta
dzia³aj¹cych w imieniu Zarz¹du Powiatu Starogardzkiego, jako zarz¹dca dróg powiatowych
a
1. Dariusz Skalski - Burmistrz Miasta dzia³aj¹cy jako
zarz¹dca dróg gminnych
ustalaj¹ co nastêpuje:
§1
Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego powierza a Burmistrz
Gminy w Skarszewach przyjmuje prowadzenie robót
utrzymaniowych i konserwacyjnych dotycz¹cych dróg
powiatowych na obszarze tego miasta wymienionych w
za³.1
§2
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest:
1. Utrzymanie i konserwacja dróg wyszczególnionych
w § 1 wed³ug zakresu rzeczowego okreœlonego w
za³¹czniku nr 2 .
Po ka¿dym kwartale realizacji porozumienia Burmistrz przedstawi sprawozdanie rzeczowo – finansowe, a do 10 stycznia nastêpnego roku - sprawozdanie roczne za rok miniony.
§3
1. Prowadzenie powierzonych spraw okreœlonych w
§ 1 bêdzie finansowane zabezpieczonymi na ten cel
œrodkami przekazywanymi przez Zarz¹d Powiatu
Starogardzkiego stronie przyjmuj¹cej prowadzenie
tych prac w proporcjonalnych ratach p³atnych w terminie do 15 ka¿dego miesi¹ca.
2. Na rok 2005 na utrzymanie i ochronê dróg objêtych
niniejszym porozumieniem przewidziano w bud¿ecie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd œrodki finansowe w wysokoœci 94.000,00 z³. s³ownie :
dziewiêædziesi¹t cztery tysi¹ce z³otych .
3. Powy¿sza kwota równa jest iloczynowi iloœci km dróg
powiatowych w mieœcie i stawki wynikaj¹cej z kwoty ustalonej w bud¿ecie Powiatu na utrzymanie dróg.
4. W przypadku zmiany dochodów bud¿etu powiatu
kwota wymieniona w pkt.2 mo¿e ulec zmianie.
5. Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego zastrzega sobie
prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania
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ocen prowadzenia spraw wymienionych w § 2 niniejszego porozumienia, wed³ug kryteriów legalnoœci,
celowoœci i gospodarnoœci.
6. Realizacja robót bêdzie powierzana wyspecjalizowanym wykonawcom, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
§4
Odpowiedzialnoœæ za szkody poniesione przez u¿ytkowników dróg objêtych niniejszym porozumieniem, a
wywo³ane stanem nawierzchni jezdni i chodników ponosi Gmina Skarszewy.
§5
1. Porozumienie niniejsze obowi¹zuje od dnia
01.01.2005 do dnia 31.12.2005 r.
2. Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e je
rozwi¹zaæ w ca³oœci lub w czêœci za jednomiesiêcznym wypowiedzeniem dokonanym na piœmie.
3. Porozumienie mo¿e zostaæ przed³u¿one aneksem
na lata nastêpne. Ze wzglêdu na koniecznoœæ prowadzenia akcji zimowej powy¿szy aneks nale¿y podpisaæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 listopada roku poprzedzaj¹cego.
§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 01.01.2005 r.
§7
Treœæ niniejszego porozumienia zostanie og³oszona
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Powiatu
Starogardzkiego

Burmistrz
Gminy Skarszewy

Starosta
S. Neumann

Burmistrz
D. Skalski

Wicestarosta
K. Chy³a
Za³¹cznik nr 1
do Porozumienia
z dnia 7 grudnia 2004 r.

Wykaz dróg powiatowych na terenie
miasta Skarszewy
1) nr 2207G ul. Gdañska
ul. M³yñska
ul. Koœciuszki
2) nr 2212G ul. Kamierowska
3) nr 2703G ul. Kleszczewska
4) nr 2707G ul. Starogardzka
5) nr 2763G: ul. Hallera
ul. Wybickiego
ul. Chojnicka
6) nr 2764G ul. Drogowców
7) nr 2765G ul. Dworcowa
razem:

– d³. 0,790 km
– d³. 0,627 km
– d³. 0,732 km
– d³. 1,214 km
– d³. 3,020 km
– d³. 0,256 km
– d³. 0,227 km
– d³. 0,307 km
– d³. 2,905 km
– d³. 1,402 km
– d³. 0,862 km
– d³. 12,342 km

Poz. 480
Za³¹cznik nr 2
do porozumienia
z dnia 7 grudnia 2004 r.

1. Przez utrzymanie i konserwacjê nale¿y rozumieæ nastêpuj¹ce czynnoœci dotycz¹ce:
a) jezdni i chodników
— bie¿¹ce naprawy ubytków jezdni ulepszonych,
likwidacja prze³omów œrednich i ciê¿kich w zakresie pozwalaj¹cym zachowanie niezbêdnego
minimum bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
naprawy lokalnych uszkodzeñ chodników stwarzaj¹cych zagro¿enie dla zdrowia i mienia pieszych ,
b) oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników
— interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników
po stwierdzeniu zanieczyszczeñ maj¹cych niekorzystny wp³yw na œrodowisko i wygl¹d estetyczny ulicy, w zale¿noœci od stopnia zanieczyszczenia bêd¹ usuwane mechanicznie lub
rêcznie z wywozem na wysypisko miejskie,
c) zachowania zieleni
— koszenie wysokich traw i chwastów, przycinka
krzewów i ¿ywop³otów, wycinka sanitarna drzew
i krzewów z usuwaniem wiatro³omów, ewentualne uzupe³nienia ubytków w zieleni poprzez
nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych
oraz odtwarzanie trawników,
d) oznakowania pionowego i poziomego
— odnowa (regeneracja) istniej¹cego oznakowania poziomego przynajmniej raz w roku w ramach programu wiosennej estetyzacji dróg i
ulic, bie¿¹ce naprawy oznakowania pionowego
z wymian¹ wskutek zu¿ycia lub uszkodzenia
tarcz znaków i wsporników nie nadaj¹cych siê
do renowacji , wprowadzanie zmian w oznakowaniu poziomym i pionowym wynikaj¹cych z
projektów zatwierdzonych przez organ zarz¹dzaj¹cy ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
— utrzymanie sygnalizacji œwietlnej w ci¹gu
ul. M³yñskiej
e) utrzymanie odwodnienia pasów drogowych
— œcinanie zawy¿onych poboczy
— odtwarzanie rowów przydro¿nych
— oczyszczenia rowów melioracyjnych
— oczyszczanie wpustów ulicznych , osadników
studni rewizyjnych i przykanalików, wymiana
uszkodzonych elementów instalacji i ich wyprowadzeñ - w³azów, krat , ko³nierzy , krêgów bet.
oraz ich skutków tzn. uszkodzenia jezdni, chodników zajêtych rozkopowo,
f) utrzymania zimowego ulic
— likwidacja niekorzystnych zjawisk zimowych (œliskoœæ, odœnie¿anie)na podstawie opracowanego przez Powiatowy Zarz¹d Dróg planu z.u.d.
uwzglêdniaj¹cego standardy prac zimowych i
uzyskanie za³o¿onych efektów, wywóz nadmiaru zgromadzonego na jezdniach i chodnikach
œniegu utrudniaj¹cego komunikacjê, oczyszczanie jezdni i chodników z zalegaj¹cych pozosta-
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³oœci materia³ów uszorstniaj¹cych po ustaniu
warunków zimowych.
2. Gmina Skarszewy otrzyma na utrzymanie i konserwacjê 12,342 km ulic powiatowych - 94.000,00 z³.
s³ownie: dziewiêædziesi¹t cztery tysi¹ce z³otych.
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 7 grudnia 2004 r.
pomiêdzy Zarz¹dem Powiatu Starogardzkiego a
Wójtem Gminy Lubichowo w sprawie zarz¹dzania
drog¹ powiatow¹ nr 2712G
Radziejewo–Szteklin–Lubichowo.
Na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. nr 204 z 2004 r.
poz. 2086), art. 5 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z
2001 r. poz. 1592 ze zm.) i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia
08.03.1990 o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z
2001, poz. 1591. ze zm.)
Strony w osobach:
1. S³awomir Neumann – Starosta Starogardzki
2. Kazimierz Chy³a – Wicestarosta
dzia³aj¹cych w imieniu Zarz¹du Powiatu Starogardzkiego, jako zarz¹dcy dróg powiatowych
a
1. Ryszard Alechniewicz – Wójt Gminy Lubichowo dzia³aj¹cy jako zarz¹dca dróg gminnych
ustalaj¹ co nastêpuje:
§1
Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego powierza, a Wójt
Gminy w Lubichowie przyjmuje prowadzenie robót utrzymaniowych i konserwacyjnych dotycz¹cych drogi powiatowej nr 2712G na obszarze gminy Zblewo i gminy
Lubichowo okreœlonej w za³. nr 1
§2
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest:
1. Utrzymanie i konserwacja drogi wyszczególnionej w
§ 1 wed³ug zakresu rzeczowego okreœlonego w za³¹czniku nr 2
Po ka¿dym kwartale realizacji porozumienia Wójt
przedstawi sprawozdanie rzeczowo –finansowe, a
do 10 stycznia nastêpnego roku – sprawozdanie roczne za rok miniony.
§3
1. Prowadzenie powierzonych spraw okreœlonych w
§ 1 bêdzie finansowane zabezpieczonymi na ten cel
œrodkami przekazywanymi przez Zarz¹d Powiatu
Starogardzkiego stronie przyjmuj¹cej prowadzenie
tych prac w proporcjonalnych ratach p³atnych w terminie do 15 ka¿dego miesi¹ca.
2. Na rok 2005 na utrzymanie i ochronê drogi objêtej
niniejszym porozumieniem przewidziano w bud¿ecie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd œrodki finansowe w wysokoœci 18.000,00 z³. s³ownie:
osiemnaœcie tysiêcy z³otych.
3. Powy¿sza kwota równa jest iloczynowi iloœci km dróg
powiatowych w mieœcie i stawki wynikaj¹cej z kwo-
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ty ustalonej w bud¿ecie Powiatu na utrzymanie dróg.
4. W przypadku zmiany dochodów bud¿etu powiatu
kwota wymieniona w pkt.2 mo¿e ulec zmianie.
5. Zarz¹d Powiatu Starogardzkiego zastrzega sobie
prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania
ocen prowadzenia spraw wymienionych w § 2 niniejszego porozumienia, wed³ug kryteriów legalnoœci,
celowoœci i gospodarnoœci.
6. Realizacja robót bêdzie powierzana wyspecjalizowanym wykonawcom, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
§4
Odpowiedzialnoœæ za szkody poniesione przez u¿ytkowników dróg objêtych niniejszym porozumieniem, a
wywo³ane stanem nawierzchni jezdni i chodników ponosi Gmina Lubichowo
§5
1. Porozumienie niniejsze obowi¹zuje od dnia
01.01.2005 do dnia 31.12.2005 r.
2. Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e je
rozwi¹zaæ w ca³oœci lub w czêœci za jednomiesiêcznym wypowiedzeniem dokonanym na piœmie.
3. Porozumienie mo¿e zostaæ przed³u¿one aneksem
na lata nastêpne.
§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 01.01.2005 r.
§7
Treœæ niniejszego porozumienia zostanie og³oszona
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Powiatu
Starogardzkiego

Wójt
Gminy Lubichowo
R. Alechniewicz

Starosta
S. Neumann
Wicestarosta
K. Chy³a
Za³¹cznik nr 1
do Porozumienia
z dnia 7 grudnia 2004 r.
Droga powiatowa nr 2712 G Radziejewo –Szteklin –
Lubichowo
— d³ugoœæ drogi
na terenie gminy Zblewo
– 1,7 km
o nawierzchni gruntowej
— d³ugoœæ drogi
na terenie gminy Lubichowo
– 4,9 km
o nawierzchni gruntowej
– 2,6 km
o nawierzchni bitumicznej
razem:

– 9,2 km
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Za³¹cznik nr 2
do porozumienia
z dnia 7 grudnia 2004 r.
1. Przez utrzymanie i konserwacjê nale¿y rozumieæ nastêpuj¹ce czynnoœci dotycz¹ce:
a) jezdni i chodników
— bie¿¹ce naprawy ubytków jezdni ulepszonych,
likwidacja prze³omów œrednich i ciê¿kich w zakresie pozwalaj¹cym zachowanie niezbêdnego
minimum bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
naprawy lokalnych uszkodzeñ chodników stwarzaj¹cych zagro¿enie dla zdrowia i mienia pieszych,
b) oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników
— interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników
po stwierdzeniu zanieczyszczeñ maj¹cych niekorzystny wp³yw na œrodowisko i wygl¹d estetyczny ulicy, w zale¿noœci od stopnia zanieczyszczenia bêd¹ usuwane mechanicznie lub
rêcznie z wywozem na wysypisko miejskie,
c) zachowania zieleni
— koszenie wysokich traw i chwastów, przycinka
krzewów i ¿ywop³otów, wycinka sanitarna drzew
i krzewów z usuwaniem wiatro³omów, ewentualne uzupe³nienia ubytków w zieleni poprzez
nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych
oraz odtwarzanie trawników,
d) oznakowania pionowego i poziomego
— odnowa (regeneracja) istniej¹cego oznakowania poziomego przynajmniej raz w roku w ramach programu wiosennej estetyzacji dróg i
ulic, bie¿¹ce naprawy oznakowania pionowego
z wymian¹ wskutek zu¿ycia lub uszkodzenia
tarcz znaków i wsporników nie nadaj¹cych siê
do renowacji, wprowadzanie zmian w oznakowaniu poziomym i pionowym wynikaj¹cych z projektów zatwierdzonych przez organ zarz¹dzaj¹cy ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
e) utrzymanie odwodnienia pasów drogowych
— œcinanie zawy¿onych poboczy
— odtwarzanie rowów przydro¿nych
— oczyszczenia rowów melioracyjnych
— oczyszczanie wpustów ulicznych, osadników
studni rewizyjnych i przykanalików, wymiana
uszkodzonych elementów instalacji i ich wyprowadzeñ – w³azów, krat, ko³nierzy, krêgów bet.
oraz ich skutków tzn. uszkodzenia jezdni, chodników zajêtych rozkopowo,
f) utrzymania zimowego ulic
— likwidacja niekorzystnych zjawisk zimowych (œliskoœæ, odœnie¿anie)na podstawie opracowanego przez Powiatowy Zarz¹d Dróg planu z.u.d.
uwzglêdniaj¹cego standardy prac zimowych i
uzyskanie za³o¿onych efektów, wywóz nadmiaru zgromadzonego na jezdniach i chodnikach
œniegu utrudniaj¹cego komunikacjê, oczyszczanie jezdni i chodników z zalegaj¹cych pozosta³oœci materia³ów uszorstniaj¹cych po ustaniu
warunków zimowych.

3. Gmina Lubichowo otrzyma na utrzymanie i konserwacjê 9,2 km drogi powiatowej 18.000,00 z³. s³ownie:
osiemnaœcie tysiêcy z³otych.
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UCHWA£A Nr XVIII/118/2004
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
w sprawie nadania statutów zespo³om szkó³ w powiecie starogardzkim
Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z
2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w zwi¹zku z
art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty (t.j. Dz. U. z 1996 roku, Nr 67, poz. 329
ze zm.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³
(Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) – Rada Powiatu Starogardzkiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statuty nastêpuj¹cym zespo³om szkó³ w
powiecie starogardzkim – stanowi¹ce za³¹czniki do
uchwa³y:
1. Zespo³owi Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Starogardzie Gdañskim przy ul. Hallera 34 – za³¹cznik nr 1
do uchwa³y.
2. Zespo³owi Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Owidzu –
za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
3. Zespo³owi Szkó³ Agrobiznesu w Skórczu przy ul. Kociewskiej 7 – za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.
4. Zespo³owi Szkó³ Gospodarki ¯ywnoœciowej w Smêtowie Granicznym przy ul. Gdañskiej 21 – za³¹cznik
nr 4 do uchwa³y.
5. Zespo³owi Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie przy ul. Przemys³owej 2 – za³¹cznik nr 5 do
uchwa³y.
6. Zespo³owi Szkó³ Zawodowych w Starogardzie Gdañskim przy ul. Paderewskiego 11 – za³¹cznik nr 6 do
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Starogardzkiego.
§3
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2. Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹ moc
za³¹czniki nr: 22, 25, 26, 27, 28, 29 do Uchwa³y Nr
XLI/286/2002 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia
28 czerwca 2002 roku w sprawie przyjêcia do podpisania aktów przekszta³caj¹cych szko³y oraz nadania statutów zespo³om szkó³ w Powiecie Starogardzkim.
Przewodnicz¹cy Gminy
W. Brzoskowski
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y NrXVIII/118/2004
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
STATUT
ZESPO£U SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH
W STAROGARDZIE GDAÑSKIM
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie
oœwiaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z póŸniejszymi zmianami).
2. Przepisy wykonawcze do wy¿ej wymienionej ustawy.
3. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. –Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju (Dz. U. Nr 12, poz. 96).
4. Rozporz¹dzenie z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 29 poz. 323 i Nr 128 poz. 1419
z póŸniejszymi zmianami).
5. Rozporz¹dzenie MEN z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkó³ (Dz. U. Nr 29 poz. 323,
Nr 128 poz. 1419 z póŸniejszymi zmianami).
6. Za³¹cznik do Rozporz¹dzenia MENiS z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie ramowego statutu publicznego
uzupe³niaj¹cego liceum ogólnokszta³c¹cego.
§2
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Starogardzie
Gdañskim zwany dalej zespo³em obejmuje:
1. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Sk³odowskiej –
Curie
2. Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
§3
Organem prowadz¹cym szko³ê jest Powiat Starogardzki. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oœwiaty w Gdañsku.
§4
W sk³ad Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Starogardzie Gdañskim przy ul. Hallera 34 wchodz¹ szko³y:
1. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Sk³odowskiej –
Curie
— publiczna szko³a dla m³odzie¿y na podbudowie
gimnazjum, o trzyletnim cyklu kszta³cenia.
2. Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych, zwane dalej liceum dla doros³ych
— publiczna szko³a ogólnokszta³c¹ca dzia³aj¹ca w
systemie zaocznym, daj¹ca wykszta³cenie œrednie
z mo¿liwoœci¹ uzyskania œwiadectwa dojrza³oœci:
1) kszta³c¹ca w cyklu 3 – letnim na podbudowie
ponadpodstawowej zasadniczej szko³y zawodowej (oddzia³ szko³y ponadpodstawowej „starego typu” w szkole ponadgimnazjalnej),
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2) kszta³c¹ca w cyklu 2 – letnim na podbudowie ponadgimnazjalnej zasadniczej szko³y zawodowej.
§5
CELE I ZADANIA ZESPO£U
Zespó³ realizuje cele i zadania okreœlone w ustawie z
dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz.U. z
1996 r. Nr 67, poz. 329 z poŸ. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególnoœci:
1. Umo¿liwia zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do uzyskania œwiadectwa ukoñczenia szko³y
oraz œwiadectwa dojrza³oœci.
2. Umo¿liwia uzyskanie wykszta³cenia œredniego, ogólnokszta³c¹cego, które daje szansê dalszego kszta³cenia w szko³ach kolejnego szczebla edukacji.
3. Zapewnia pomoc absolwentom w dokonaniu œwiadomego wyboru dalszego kierunku kszta³cenia.
4. Umo¿liwia zdobycie umiejêtnoœci i sprawnoœci umys³owych potrzebnych do samodzielnego korzystania
z zasobów wiedzy, samodoskonalenia w³asnej osobowoœci i swoich kwalifikacji.
5. Kszta³tuje œrodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce realizowaniu celów i zasad okreœlonych w ustawie o
systemie oœwiaty, stosownie do warunków szkó³
wchodz¹cych w sk³ad zespo³u i wieku uczniów i s³uchaczy.
6. Sprawuje opiekê nad uczniami i s³uchaczami odpowiednio do ich potrzeb i mo¿liwoœci zespo³u szkó³.
7. Zapewnia opiekê nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umo¿liwienie realizowania indywidualnych programów nauczania, indywidualnych
toków nauki oraz ukoñczenia szko³y w skróconym
czasie.
8. Dba o bezpieczeñstwo i higienê warunków pracy i
nauki.
9. Wprowadza naukê przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz dba
o wprowadzenie postêpu do programów nauczania.
§6
Zespó³ szkó³ zapewniaæ bêdzie swoim uczniom i s³uchaczom:
1. Podtrzymywanie poczucia to¿samoœci narodowej,
jêzykowej, etnicznej i regionalnej.
2. Tolerancjê œwiatopogl¹dowa i wyznaniow¹.
3. Pomoc pedagogiczn¹ i psychologiczn¹ (w miarê mo¿liwoœci kadrowych i finansowych)
4. Pomoc w uczeniu siê uczniów (s³uchaczy) niepe³nosprawnych, którzy zostali przyjêci do zespo³u szkó³
dla uzyskania œredniego wykszta³cenia zapewniaj¹c
indywidualny cykl edukacyjny.
5. Rozwijanie zainteresowañ uczniów (s³uchaczy) w ramach zajêæ pozalekcyjnych i nadobowi¹zkowych.
§7
Zespó³ szkó³, realizuj¹c swe ustawowe zadania, zapewniaæ bêdzie swym uczniom i s³uchaczom:
1. Mo¿liwoœæ zdobycia wysokiej kultury intelektualnej
i wiedzy o przyrodzie, cz³owieku i cywilizacji oraz
spo³ecznych i technologicznych uwarunkowaniach
rozwoju narodów i pañstw.
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2. Uzyskanie wiedzy o zwi¹zkach kultury polskiej z kultura œwiatow¹ oraz wk³adzie Polaków do œwiatowego dziedzictwa cywilizacji.
3. Poznanie systemu wartoœci chrzeœcijañskich, nawi¹zuj¹cych do ideologii i doktryn oraz norm postêpowania i zachowañ jako postawy kszta³towania
w³asnego miejsca w spo³eczeñstwie.
4. Wdra¿anie do racjonalnej organizacji pracy w³asnej
i opanowania metod techniki samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejêtnoœci oraz wykorzystania œrodków masowego przekazu w tym celu.
5. Rozwijanie dociekliwoœci poznawczej, w³asnych
uzdolnieñ i zainteresowañ, pozytywnej motywacji do
nauki i pracy.
6. Kszta³towanie prawoœci charakteru, poszanowanie
prawa, godnoœci w³asnej osoby i drugiego cz³owieka,
a tak¿e osobistej wra¿liwoœci, ¿yczliwoœci, rzetelnoœci i odpowiedzialnoœci.
7. Rozwijanie samorz¹dnoœci uczniów i s³uchaczy zgodnej z prawem szkolnym.
8. Wyrabianie przekonania o podmiotowym i spo³ecznym charakterze egzystencji cz³owieka, o potrzebie
osobistego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym zespo³u szkó³, lokalnego œrodowiska, regionu i ca³ego spo³eczeñstwa.
§8
Zespó³ zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki
nauki i pracy, a w szczególnoœci:
1. Opiekê nad uczniami przebywaj¹cymi w zespole podczas zajêæ obowi¹zkowych, nadobowi¹zkowych i pozalekcyjnych – przez nauczycieli i wychowawców
zgodnie z planem zajêæ.
2. Opiekê nad uczniami podczas zajêæ poza terenem
szko³y w czasie wycieczek organizowanych przez
szko³ê przez ca³y czas ich trwania:
— podczas wycieczek dydaktycznych, turystycznych
i biwaków zgodnie z planem 1 opiekun na nie wiêcej ni¿ 15 uczniów,
— w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej 1 opiekun na 10 uczniów.
3. Dy¿ury nauczycieli w szkole zgodnie z planem dy¿urów i zakresem powinnoœci.
4. Opiekê nad uczniami w pracowniach zespo³u sprawuj¹ nauczyciele zgodnie z planem zajêæ.
5. Szczególna trosk¹ otacza siê uczniów:
1) Klas pierwszych przez:
a) szerok¹ informacjê o ¿yciu szko³y,
b) kole¿eñsk¹ opiekê klas starszych,
2) z zaburzeniami rozwojowymi – miêdzy innymi
przez szczególna troskê ze strony higienistki szkolnej, wspó³pracy wychowawców klas, pomoc kole¿eñsk¹ itp.
3) Dotkniêtych przypadkami losowymi lub sytuacj¹
w rodzinie miêdzy innymi przez pomoc materialn¹,
kole¿eñsk¹ itp.
§9
Statutowe cele i zadania zespó³ szkó³ realizowaæ bêdzie we wspó³pracy z rodzicami uczniów liceum m³odzie¿owego i z samorz¹dem s³uchaczy liceum dla doros³ych,

z organami samorz¹du terytorialnego, z instytucjami
spo³ecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi lokalnego
œrodowiska swego dzia³ania dla tworzenia optymalnych
warunków efektywnej dzia³alnoœci dydaktycznej, pedagogicznej i opiekuñczej.
§ 10
Statutowe cele i zadania zespó³ szkó³ realizuj¹:
1. kadra pedagogiczna,
2. uczniowie i s³uchacze,
3. pracownicy administracyjno – ekonomiczni oraz obs³ugi.
§ 11
Podstawowymi formami dzia³alnoœci dydaktycznej s¹
zajêcia edukacyjne obowi¹zkowe i nadobowi¹zkowe,
zajêcia pozalekcyjne w ko³ach, zespo³y miêdzyoddzia³owe realizuj¹ce 2 – 4 przedmioty w zakresie rozszerzonym, konsultacje zbiorowe w Uzupe³niaj¹cym Liceum
Ogólnokszta³c¹cym oraz praca samokszta³ceniowa.
§ 12
ORGANY ZESPO£U
1. Organami zespo³u s¹:
1) Dyrektor zespo³u szkó³,
2) Wicedyrektor zespo³u szkó³,
3) Rada pedagogiczna,
4) Rada rodziców,
5) Rada samorz¹du uczniowskiego i rada s³uchaczy,
6) Rada szko³y lub rada zespo³u szkó³ – o ile powstan¹.
§ 13
1. Zasady powo³ania dyrektora zespo³u szkó³ okreœla
ustawa o systemie oœwiaty.
2. Dyrektor zespo³u w szczególnoœci:
1) kieruje dzia³alnoœci¹ zespo³u i reprezentuje go na
zewn¹trz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekê nad uczniami,
4) realizuje uchwa³y rady pedagogicznej podjête w
ramach jej kompetencji,
5) dysponuje œrodkami finansowymi zespo³u i ponosi odpowiedzialnoœæ za ich prawid³owe wykorzystanie,
6) wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów
szczególnych,
7) wspó³dzia³a z zespo³ami – szko³ami wy¿szymi oraz
zak³adami kszta³cenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych.
3. Dyrektor mo¿e w drodze decyzji administracyjnej
skreœliæ ucznia lub s³uchacza z listy uczniów i s³uchaczy w przypadkach okreœlonych § 40 niniejszego
statutu. Skreœlenie nastêpuje na podstawie uchwa³y rady pedagogicznej po zasiêgniêciu opinii samorz¹du uczniowskiego lub samorz¹du s³uchaczy
zgodnie z § 40 niniejszego statutu.
4. Dyrektor jest kierownikiem zak³adu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i innych pracowników
i decyduje w szczególnoœci w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników zespo³u,
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2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz¹dkowych nauczycielom i innym pracownikom
zespo³u,
3) wystêpowania z wnioskami po zasiêgniêciu opinii
rady pedagogicznej w sprawach odznaczeñ, nagród i innych wyró¿nieñ dla nauczycieli i innych
pracowników.
4) Dyrektor w wykonywaniu swoich zadañ wspó³pracuje z rad¹ pedagogiczn¹, rad¹ szko³y, rad¹ rodziców, samorz¹dem uczniowskim i samorz¹dem
s³uchaczy.
5. Dyrektor do pomocy w wykonywaniu swoich obowi¹zków powo³uje zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami zespó³ kierowniczy szko³y. W sk³ad zespo³u
kierowniczego wchodz¹:
1) wicedyrektor,
2) kierownik administracyjny,
3) g³ówny ksiêgowy.
Dyrektor mo¿e odwo³aæ z funkcji kierowniczej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6. W pracach zespo³u mog¹ uczestniczyæ zaproszeni
przedstawiciele zwi¹zków zawodowych.
§ 14
1. W zespole tworzy siê stanowisko wicedyrektora.
2. Zasady powo³ania wicedyrektora okreœla ustawa o
systemie oœwiaty.
3. Kompetencje i szczegó³owy zakres czynnoœci i obowi¹zków wicedyrektora okreœla dyrektor zespo³u
szkó³, o czym informuje radê pedagogiczn¹, radê zespo³u szkó³, radê rodziców i radê samorz¹du uczniowskiego.
§ 15
Gospodark¹ finansow¹ i materialno– rozliczeniow¹ w
oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy prowadzi ksiêgowy powo³any przez dyrektora.
§ 16
1. Kancelaria zespo³u prowadzi dokumentacjê dla zespo³u szkó³ w zakresie obowi¹zuj¹cych przepisów,
a w szczególnoœci dotycz¹cych:
1) realizacji planów obowi¹zuj¹cych w szkole,
2) przyjmowania, ewidencji, za³atwiania i wysy³ania
korespondencji,
3) przyjmowania uczniów i s³uchaczy do szkó³ i skreœlenia z listy uczniów i s³uchaczy,
4) prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów oraz
przechowywania arkuszy ocen, dzienników, opieczêtowanych papierów itp.
5) wydawanie zaœwiadczeñ i legitymacji,
6) gospodarowanie drukami œcis³ego zarachowania
w tym œwiadectwami,
7) przechowywanie i nadzór nad u¿ywaniem pieczêci urzêdowych.
2. Obowi¹zki prowadzenia kancelarii dyrektor powierza sekretarzowi szko³y. Bezpoœredni nadzór nad sekretarzem sprawuje dyrektor.
§ 17
1. Zespó³ prowadzi archiwum wspólne dla zespo³u szkó³. Za
prowadzenie archiwum odpowiada sekretarz szko³y.
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2. Archiwum przechowuje dokumenty zgodnie z § 2
ust. 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1074) oraz Zarz¹dzeniem
Nr 8/99 Starosty Starogardzkiego w Starogardzie
Gdañskim z dnia 19 lutego 1999 r.
§ 18
1. W zespole dzia³a rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w zakresie realizacji zdañ statutowych zespo³u dotycz¹cych kszta³cenia, wychowania
i opieki. Przewodnicz¹cym rady jest dyrektor.
2. Zebrania plenarne rady pedagogicznej s¹ organizowane przed rozpoczêciem roku szkolnego, w ka¿dym okresie (semestrze) w zwi¹zku z zatwierdzeniem
wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakoñczeniu zajêæ szkolnych, oraz bie¿¹cych potrzeb.
Zebrania odbywaj¹ siê zgodnie z planem, a ponadto mog¹ byæ organizowane na wniosek organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny z inicjatywy
przewodnicz¹cego, organu prowadz¹cego zespó³ albo co najmniej 1/3 cz³onków rady pedagogicznej.
3. W sprawie zasad oceniania, klasyfikowania o promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów rada pedagogiczna
dzia³a zgodnie z obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem
Ministra Edukacji Narodowej. W sk³ad rady pedagogicznej wchodz¹ nauczyciele zatrudnieni w zespole. W zebraniach rady pedagogicznej uczestnicz¹
obowi¹zkowo wszyscy nauczyciele.
4. W zebraniach rady mog¹ braæ udzia³ z g³osem doradczym osoby zaproszone przez przewodnicz¹cego za zgod¹ lub na wniosek rady pedagogicznej.
5. Rada pedagogiczna uczestniczy w rozwi¹zywaniu
istotnych spraw wewnêtrznych zespo³u.
6. Do kompetencji rady pedagogicznej nale¿¹:
1) zatwierdzenie planów pracy zespo³u,
2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania
uczniów,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) ustalania organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zespo³u,
5) podejmowanie uchwa³ w sprawach skreœlenia z listy uczniów.
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególnoœci:
1) organizacjê pracy zespo³u,
2) projekt planu finansowego zespo³u,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom sta³ych prac i zajêæ w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych p³atnych zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych.
8. Uchwa³y rady pedagogicznej s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, w obecnoœci co najmniej po³owy jej cz³onków.
9. Rada pedagogiczna wykonuje zadania przewidziane
ustaw¹ tj.
1) uchwala statut zespo³u i jego zmiany,
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego œrodków specjalnych i opiniuje plan
finansowy,
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3) mo¿e wystêpowaæ do organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny nad zespo³em z wnioskami o
zebranie i dokonanie oceny dzia³alnoœci zespo³u,
jej dyrektora lub nauczyciela,
4) z w³asnej inicjatywy ocenia sytuacjê oraz stan zespo³u i wystêpuje z wnioskami do dyrektora, organu prowadz¹cego szko³ê w sprawach zajêæ
pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowi¹zkowych.
10. Rada pedagogiczna mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o
odwo³anie osoby ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w zespole.
11. Szczegó³owe zadania i kompetencje rady pedagogicznej okreœla regulamin rady pedagogicznej.
12. Regulamin rady pedagogicznej opracowuje komisja
powo³ana przez radê pedagogiczn¹, nie mo¿e on
byæ sprzeczny ze statutem zespo³u.
§ 19
1. W zespole szkó³ mo¿e dzia³aæ Rada Szko³y lub Rada Zespo³u Szkó³.
2. Dyrektor zespo³u szkó³ zobowi¹zany jest powo³aæ
radê zespo³u szkó³ na ³¹czny wniosek dwóch spoœród nastêpuj¹cych podmiotów:
a) rady pedagogicznej,
b) rady rodziców,
c) rady samorz¹dów uczniów i s³uchaczy wchodz¹cych w sk³ad zespo³u szkó³.
3. Zakres obowi¹zków i kompetencji rady zespo³u szkó³
ogólnokszta³c¹cych oraz jej strukturê okreœlaj¹ ustawy o systemie oœwiaty.
§ 20
1. Przy liceum m³odzie¿owym dzia³a rada rodziców stanowi¹ca reprezentacjê ogó³u rodziców uczniów zespo³u. Rodzice i nauczyciele wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ w
sprawach wychowania oraz kszta³cenia m³odzie¿y.
2. Radê rodziców tworz¹ rady klasowe rodziców. Radê klasow¹ w liczbie 3 osób wybieraj¹ rodzice danego oddzia³u (klasy) na zebraniu ogólnym zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów.
3. Rada rodziców ustala regulamin swej dzia³alnoœci,
który nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem szko³y.
4. Rada rodziców mo¿e wystêpowaæ do rady pedagogicznej, dyrektora lub jednostki prowadz¹cej z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi wszystkich spraw
zespo³u.
5. W celu wspierania dzia³alnoœci statutowej rada rodziców gromadzi fundusze dobrowolnych sk³adek
oraz innych Ÿróde³. Wydatkowanie funduszy okreœla
regulamin rady rodziców.
6. Rodzice maj¹ prawo do:
1) zapoznania siê ze statutem zespo³u,
2) znajomoœci programu wychowawczego zespo³u,
3) zapoznania siê z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzaniem egzaminów,
4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego
dziecka, jego zachowania, postêpów i przyczyny
trudnoœci w nauce,
5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kszta³cenia swych dzieci,

6) wyra¿ania i przekazywania organowi sprawuj¹cemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy zespo³u.
7) czêstotliwoœæ organizowania spotkañ klasowych
z rodzicami zale¿y od potrzeb wymiany informacji
oraz dyskusji na tematy wychowawcze. W ci¹gu
roku szkolnego nie mo¿e byæ mniej ni¿ 3 spotkania.
8) Walne zebrania wszystkich rodziców organizowane s¹ na wniosek rady rodziców, dyrektora i rady
pedagogicznej.
§ 21
1. Przy szko³ach wchodz¹cych w sk³ad zespo³u szkó³
dzia³aj¹ samorz¹dy uczniów i s³uchaczy:
1) przy liceum m³odzie¿owym – samorz¹d uczniów,
2) przy liceum dla doros³ych – samorz¹d s³uchaczy.
2. Samorz¹dy tworz¹ wszyscy uczniowie lub s³uchacze zespo³u. Opiekê nad samorz¹dami sprawuje wyznaczony nauczyciel (nauczyciele).
3. Samorz¹dy wybieraj¹ rady samorz¹du spoœród zg³aszanych przez siebie kandydatów w g³osowaniu powszechnym i tajnym przez wszystkich uczniów lub
s³uchaczy. Rady samorz¹dów s¹ jedynymi przedstawicielami ogó³u uczniów. Rady samorz¹dów œciœle
wspó³pracuj¹ z radami klasowymi.
4. Rady samorz¹dów opracowuj¹ regulamin samorz¹dów, który nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem zespo³u.
5. Samorz¹dy mog¹ przedstawiæ radzie pedagogicznej, radzie rodziców i dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szko³y, a w szczególnoœci dotycz¹cych:
1) prawa do zapoznania siê z programem nauczania, jego treœci¹, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postêpów
w nauce i zachowaniu,
3) prawa do organizacji ¿ycia szkolnego, umo¿liwiaj¹cego zachowanie w³aœciwych proporcji miêdzy
wysi³kiem szkolnym, a mo¿liwoœci¹ rozwijania i
zaspakajania w³aœciwych zainteresowañ,
4) prawa organizowania dzia³alnoœci kulturalnej,
oœwiatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z w³asnymi potrzebami i mo¿liwoœciami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
5) prawa wyboru nauczyciela pe³ni¹cego rolê opiekuna samorz¹du.
6) proponowany nauczyciel mo¿e zwróciæ siê o pomoc w prowadzeniu samorz¹du do innych nauczycieli.
§ 22
1. W zespole nie mog¹ dzia³aæ partie i organizacje polityczne. Stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest dzia³alnoœæ wychowawcza wœród
m³odzie¿y lub wzbogacanie dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej zespo³u mog¹ podj¹æ dzia³alnoœæ za zgoda dyrektora zespo³u po
uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
2. Rada pedagogiczna zatwierdza opiekunów kó³ zainteresowañ spoœród nauczycieli.
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ORGANIZACJA KSZTA£CENIA, WYCHOWANIA
I OPIEKI W ZESPOLE SZKÓ£
§ 23
1. Rok szkolny we wszystkich szko³ach wchodz¹cych w
sk³ad zespo³u szkó³ rozpoczyna siê 1 wrzeœnia ka¿dego roku, a koñczy 31 sierpnia nastêpnego roku.
2. Terminy rozpoczynania i koñczenia zajêæ dydaktyczno – wychowawczych, przerw œwi¹tecznych oraz ferii zimowych i letnich okreœlaj¹ szczegó³owe przepisy
o organizacji roku szkolnego.
3. Decyzjê o przerwie w zajêciach szkolnych umo¿liwiaj¹cej uczniom uczestniczenie w rekolekcjach wielkopostnych podejmuje dyrektor szko³y po otrzymaniu
informacji o terminie rekolekcji z³o¿onej przez proboszcza.
4. Dyrektor zespo³u w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹, rad¹ rodziców i samorz¹dem uczniowskim, z
uwzglêdnieniem zainteresowañ uczniów oraz mo¿liwoœci kadrowych, organizacyjnych i finansowych
szko³y, wyznacza na pocz¹tku etapu edukacyjnego
dla ka¿dego rocznika uczniów rozpoczynaj¹cych naukê w szkole ponadgimnazjalnej od 2 do 4 przedmiotów ujêtych w podstawie programowej, w zakresie
rozszerzonym.
5. Szczegó³owa organizacjê nauczania, wychowania i
opieki w danym roku szkolnym okreœla arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora zespo³u szkó³,
zaopiniowany przez Kuratora Oœwiaty i zatwierdzony przez organ prowadz¹cy szko³ê.
6. W arkuszu organizacyjnym zespo³u szkó³ dyrektor
zamieszcza liczbê pracowników pedagogicznych,
administracyjnych i obs³ugi, liczbê stanowisk kierowniczych, liczbê oddzia³ów, liczbê przedmiotów i zajêæ
obowi¹zkowych oraz liczbê przedmiotów nadobowi¹zkowych finansowanych ze œrodków przydzielonych zespo³owi przez organ prowadz¹cy zespó³.
7. Rok dydaktyczny dzieli siê na dwa semestry zakoñczone klasyfikacj¹ i ocen¹ uczniów – s³uchaczy.
8. Szczegó³owe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy okreœlaj¹ przepisy zawarte w § 41 i § 43.
§ 24
1. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ w szko³ach
wchodz¹cych w sk³ad zespo³u szkó³ jest oddzia³.
2. Oddzia³ m³odzie¿owego liceum ogólnokszta³c¹cego
sk³ada siê z uczniów, którzy w jednorocznym kursie
nauki danego roku szkolnego ucz¹ siê wszystkich
przedmiotów obowi¹zkowych, okreœlonych planem
nauczania danej klasy programowej.
3. Oddzia³ w liceum ogólnokszta³c¹cym dla doros³ych
sk³ada siê ze s³uchaczy, którzy w semestralnym kursie nauki w danym roku szkolnym ucz¹ siê przedmiotów obowi¹zkowych okreœlonych programem
nauczania na dany semestr.
4. Liczba uczniów, s³uchaczy w oddziale jest ustalona
przez organ prowadz¹cy szko³ê, zgodnie z orzeczeniem i projektem organizacyjnym zespo³u szkó³.
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§ 25

1. Uczniowie klas oddzia³ów szko³y ponadgimnazjalnej
ucz¹ siê w klasach z rozszerzon¹ podstawa programow¹ z 2 – 4 przedmiotów.
2. Oddzia³y ponadpodstawowego uzupe³niaj¹cego liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych realizuj¹
program dla profilu podstawowego.
3. Nauka w Uzupe³niaj¹cym Liceum Ogólnokszta³c¹ce
dla Doros³ych trwa
1) dla oddzia³ów ponadpodstawowych 6 – semestrów,
2) dla oddzia³ów ponadgimnazjalnych 4 – semestry.
§ 26
1. Podstawowymi formami dzia³alnoœci dydaktyczno –
wychowawczej zespo³u szkó³ s¹:
1) obowi¹zkowe zajêcia lekcyjne, a w liceum zaocznym – konsultacje zbiorowe, indywidualne, konferencje;
2) zajêcia w zespo³ach miêdzyoddzia³owych,
3) nadobowi¹zkowe zajêcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Niektóre zajêcia obowi¹zkowe, takie jak zajêcia w
zespo³ach realizuj¹cych nauczanie w zakresie rozszerzonym, nauczanie jêzyków obcych, technologii
informacyjnej, wychowanie fizyczne, æwiczenia laboratoryjne z fizyki, chemii, biologii, mog¹ byæ prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w
grupach oddzia³owych, miêdzyoddzia³owych, miêdzyszkolnych, a tak¿e na wycieczkach przedmiotowych i imprezach wyjazdowych zwi¹zanych z
realizacj¹ programu nauczania, takich jak: zielone
szko³y, szko³y zimowe, szko³y ekologiczne.
4. Na obowi¹zkowych i nadobowi¹zkowych zajêciach
prowadzonych w grupach i ko³ach zainteresowañ, a
finansowanych z bud¿etu zespo³u szkó³, liczba
uczniów nie powinna byæ ni¿sza ni¿ 20 osób.
5. Utworzenie grupy mniejszej ni¿ przewiduj¹ przepisy mo¿e siê pokonaæ jedynie za zgod¹ organu prowadz¹cego.
6. Zajêcia edukacyjne w grupach odbywaj¹ siê zgodnie z Rozporz¹dzeniem MEN z dnia 12 lutego
2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w
szko³ach publicznych(Dz. U. Nr 15 poz. 142).
§ 27
1. Ukoñczenie m³odzie¿owego liceum ogólnokszta³c¹cego lub uzupe³niaj¹cego liceum dla doros³ych jest
równoznaczne z uzyskaniem przez absolwenta œredniego wykszta³cenia ogólnego.
2. Abiturient ma prawo przyst¹piæ do egzaminu dojrza³oœci – egzaminu maturalnego na zasadach ustalonych odrêbnymi przepisami
§ 28
1. Zespó³ szkó³ wydaje uczniom m³odzie¿owego liceum
roczne œwiadectwo promocyjne, a absolwentom œwiadectwo ukoñczenia szko³y lub œwiadectwo dojrza³oœci liceum ogólnokszta³c¹cego.
2. Uczniowie m³odzie¿owego liceum ogólnokszta³c¹cego którzy, w wyniku klasyfikacji koñcoworocznej
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uzyskali z obowi¹zuj¹cych zajêæ edukacyjnych œrednia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobr¹
ocenê z zachowania otrzymuj¹ œwiadectwo szkolne
promocyjne lub œwiadectwo ukoñczenia szko³y z wyró¿nieniem.
3. Absolwenci m³odzie¿owego liceum ogólnokszta³c¹cego którzy, uzyskali w wyniku klasyfikacji koñcoworocznej œredni¹ ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej dobr¹ ocenê z zachowania otrzymuj¹ œwiadectwo ukoñczenia szko³y z wyró¿nieniem.
4. S³uchacze liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
otrzymuj¹ indeksy, w których odnotowane s¹ oceny
semestralne oraz decyzje o zaliczeniu lub nie zaliczeniu semestru.
5. Absolwentom uzupe³niaj¹cego liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych wydaje siê œwiadectwo ukoñczenia lub œwiadectwo dojrza³oœci.
6. Œwiadectwo dojrza³oœci wydaje siê wraz z odpisem.
§ 29
1. Dyrektor liceum mo¿e tworzyæ zespo³y wychowawcze
lub inne problemowo – zadaniowe. Prac¹ zespo³u
kieruje przewodnicz¹cy powo³ywany przez dyrektora liceum, na wniosek zespo³u.
2. Dyrektor zespo³u powierza ka¿dy oddzia³ szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
ucz¹cych w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawc¹. Dla zapewnienia ci¹g³oœci i skutecznoœci
pracy wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca
opiekowa³ siê danym oddzia³em w ci¹gu ca³ego etapu edukacyjnego.
3. W swych dzia³aniach wychowawca wspó³dzia³a z rada pedagogiczn¹ i dyrektorem zespo³u szkó³. W szkole m³odzie¿owej wspó³pracuje tak¿e z rad¹ klasow¹
rodziców oraz samorz¹dem klasowym, natomiast w
szkole dla doros³ych z samorz¹dem s³uchaczy.
Szczegó³owy zakres obowi¹zków wychowawcy okreœla § 37 statutu.
4. Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia w danym oddziale
tworz¹ zespó³, którego zadaniem jest w szczególnoœci ustalenie dla danego oddzia³u zestawu programów nauczania z zakresu kszta³cenia ogólnego,
uwzglêdniaj¹cego tak¿e programy nauczania przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym.
§ 30
1. Organizacjê sta³ych, obowi¹zkowych i nadobowi¹zkowych zajêæ dydaktycznych i wychowawczych okreœla tygodniowy rozk³ad zajêæ ustalony przez dyrektora
zespo³u na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzglêdnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy.
2. Zajêcia lekcyjne odbywaj¹ siê na terenie zespo³u
szkó³ w izbach lekcyjnych, pracowniach i gabinetach
przedmiotowych, salach gimnastycznych, na boiskach szkolnych, w auli szko³y. Niektóre specjalistyczne zajêcia mog¹ odbyæ siê poza terenem szko³y
np. na wycieczkach, w placówkach kultury, na wy¿szych uczelniach.
3. Dyrektor szko³y powierza opiekê nad salami lekcyjnymi, pracowniami i gabinetami przedmiotowymi na-

uczycielowi, który w danym pomieszczeniu prowadzi najwiêcej zajêæ lekcyjnych.
§ 31
1. Zespó³ szkó³ prowadzi bibliotekê szkoln¹ z czytelni¹
i zapleczem bibliotecznym.
2. Biblioteka szkolna jest nie tylko ksiêgozbiorem lektur, lecz tak¿e pracowni¹ szkoln¹ pracowni¹ multimedialn¹ s³u¿¹c¹ realizacji potrzeb i zainteresowañ
uczniów i s³uchaczy, zadañ dydaktycznych i wychowawczych szko³y, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej
wœród rodziców oraz w miarê mo¿liwoœci wiedzy o
lokalnym œrodowisku i regionie.
3. W bibliotece szkolnej gromadzone s¹ filmy, taœmy,
przeŸrocza, noœniki multimedialne i inne œrodki audiowizualne.
4. Z biblioteki szkolnej mog¹ korzystaæ uczniowie i s³uchacze, nauczyciele i inni pracownicy szko³y, rodzice, a tak¿e inne osoby za zgoda dyrektora zespo³u
szkó³.
5. Bibliotekarz szkolny jest organizatorem dzia³añ kulturowo – spo³ecznych:
1) Gromadzi, opracowuje i dba o zabezpieczenie
zbiorów,
2) Umo¿liwia korzystanie ze zbiorów na miejscu w
bibliotece i wypo¿yczenie ich poza bibliotekê,
3) Prowadzi przysposobienie czytelniczo – informacyjne,
4) Tworzy warunki do poszukiwania, porz¹dkowania
i wykorzystywania informacji z ró¿nych Ÿróde³ oraz
efektywnego pos³ugiwania siê technologi¹ informacyjn¹,
6. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania
uczniów,
7. Wyrabia i pog³êbia u uczniów nawyk czytania i uczenia siê,
8. Organizuje ró¿norodne dzia³ania rozwijaj¹ce wra¿liwoœæ kulturaln¹ i spo³eczn¹.
9. Godziny pracy biblioteki umo¿liwiaæ bêd¹ dostêp do
zbiorów podczas zajêæ lekcyjnych i po ich zakoñczeniu (np. na przerwie).
10. Biblioteka wspó³pracuje z sieci¹ bibliotek szkolnych,
miejskich i powiatowych oraz z rad¹ rodziców, w uzupe³nianiu i odnawianiu zasobów biblioteki.
§ 32
1. Dla realizacji statutowych zadañ organizacyjnych,
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych zespó³ szkó³ powinien posiadaæ:
1) odpowiedni¹ iloœæ pomieszczeñ do nauki wraz z
niezbêdnym wyposa¿eniem,
2) gabinet pielêgniarki szkolnej,
3) zespó³ urz¹dzeñ sportowych i rekreacyjnych,
4) szatnie i pomieszczenia sanitarne,
5) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.
2. Ponadto w miarê mo¿liwoœci lokalowych pomieszczenia dla samorz¹du i organizacji m³odzie¿owych.
§ 33
1. Dzia³alnoœæ zespo³u koncentruje siê przede wszystkim na potrzebach œrodowiska.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 24

— 1201 —

2. Zespó³ wspó³pracuje w upowszechnianiu oœwiaty z
odpowiednimi organami:
1) Instytucjami samorz¹dowymi na szczeblu gminy,
powiatu i województwa,
2) Organami w³adzy pañstwowej,
3) Uczelniami wy¿szymi,
4) Organizacjami pozarz¹dowymi.
5) W ramach tej wspó³pracy zespó³ mo¿e powy¿szym
instytucjom udostêpniaæ pracownie i inne pomieszczenia dydaktyczne oraz kadrê pedagogiczn¹ do
dzia³añ zwi¹zanych z dzia³aniami oœwiatowymi i
wychowawczymi.
3. Zespó³ pomaga szko³om gimnazjalnym w prowadzeniu orientacji zawodowej przez:
1) Prowadzenie dni otwartych,
2) Udostêpnianie pracowni,
3) Akcji reklamowych w szko³ach.
4. Zespó³ d¹¿y do tworzenia „ogniska” kultury i wspó³pracuje w tym zakresie ze œrodowiskiem.
5. Zespó³ wspó³pracuje ze œrodowiskiem w organizowaniu uroczystoœci, spotkañ, imprez i zawodów.
6. Uczniowie zespo³u mog¹ uczestniczyæ w dzia³alnoœci i pracach na rzecz œrodowiska i zapoznaæ siê z jego problemami.
7. Zespó³ szkó³ na podstawie organizowanego procesu
nauczania i wychowania przyjmuje uniwersalne zasady etyki i tolerancji œwiatopogl¹dowej.
8. Respektuj¹c chrzeœcijañski system wartoœci, w liceum dziennym na ¿yczenie rodziców i uczniów, organizowaæ siê bêdzie naukê religii.
9. Po osi¹gniêciu pe³noletnoœci o pobieraniu nauki religii decydowaæ bêd¹ uczniowie. Respektuj¹c odmienny ni¿ chrzeœcijañski system wartoœci,
organizowaæ siê bêdzie w miarê potrzeby zajêcia z
etyki.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPO£U
§ 34
1. W zespole szkó³ zatrudnia siê nauczycieli, pracowników ekonomicznych i administracyjnych oraz pracowników obs³ugi.
2. Nauczyciele zatrudnieni w zespole szkó³ powinni posiadaæ wykszta³cenie zgodne z istniej¹cymi przepisami.
3. Zasady zatrudniania i rozwi¹zywania umów nauczycieli okreœla Karta Nauczyciela.
4. Zasady zatrudniania pracowników ekonomiczno –
administracyjnych, obs³ugi okreœla Kodeks Pracy.
§ 35
1. Nauczyciele prowadz¹cy pracê dydaktyczno – wychowawcz¹ i opiekuñcz¹ s¹ odpowiedzialni za jakoœæ i wyniki tej pracy oraz bezpieczeñstwo uczniów
w czasie lekcji, jak i innych zajêæ szkolnych, które
prowadz¹.
2. Nauczyciel przedmiotu podczas zajêæ z uczniami odpowiedzialny jest za:
1) prawid³owy przebieg procesu dydaktycznego,
2) dba³oœæ o sprzêt szkolny, œrodki i pomoce dydaktyczne,
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3) stymulowanie pozytywnej motywacji uczniów obowi¹zków s³uchaczy do obowi¹zków szkolnych,
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego i spo³ecznego uczniów i s³uchaczy, ich zdolnoœci oraz zainteresowañ naukowych,
5) bezstronnoœæ i obiektywizm w ocenie uczniów oraz
sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
3. Udzielanie pomocy uczniom – s³uchaczom w przezwyciê¿aniu niepowodzeñ szkolnych dostêpnymi
œrodkami, formami i metodami,
4. Doskonalenie swych umiejêtnoœci dydaktycznych i
aktualizowanie stanu swojej wiedzy merytorycznej,
5. Wspó³dzia³anie z wychowawc¹ oddzia³u w tworzeniu wspólnego systemu oddzia³ywañ dydaktycznych
i wychowawczych,
6. W³aœciwy dobór wyposa¿enia pracowni i klasopracowni przedmiotowych, gabinetów w œrodki dydaktyczne, ich stosowanie w procesie lekcyjnym,
utrzymanie w nale¿ytym stanie i zabezpieczenie.
§ 36
1. Nauczyciel ponosi odpowiedzialnoœæ s³u¿bow¹, dyscyplinarn¹ i karn¹ za uchybienie przeciwko statutowym obowi¹zkom, godnoœci zawodowej oraz
przeciwko porz¹dkowi pracy, a w szczególnoœci za:
1) ³amanie dyscypliny pracy,
2) niezgodne z regulaminem traktowanie ucznia,
3) tragiczne skutki braku w³aœciwego nadzoru nad
bezpieczeñstwem uczniów na zajêciach szkolnych, w czasie pe³nienia dy¿urów,
4) nieprzestrzeganie procedury postêpowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek
po¿aru,
5) zniszczenie lub utratê czêœci maj¹tku i wyposa¿enia szko³y, za który ponosi odpowiedzialnoœæ
materialn¹, na skutek nieporz¹dku, braku nadzoru i w³aœciwego zabezpieczenia,
6) lekcewa¿enie wszystkich przepisów obowi¹zuj¹cych pracowników placówki.
§ 37
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworz¹ zespó³ przedmiotowy.
2. Praca zespo³u przedmiotowego kieruje przewodnicz¹cy zespo³u, powo³any przez dyrektora szko³y na
wniosek zespo³u.
3. Cele i zadania zespo³u przedmiotowego obejmuj¹:
1) zorganizowanie wspó³pracy nauczycieli dla uzgadniania doboru programów i sposobu realizacji programów nauczania, opracowywania rozk³adów
materia³ów nauczania, korelowania treœci nauczania przedmiotów pokrewnych,
2) wspólne opracowanie szczegó³owych kryteriów
oceniania oraz sposobów sprawdzania wiadomoœci i umiejêtnoœci przedmiotowych,
3) organizowanie wewn¹trzszkolnego doskonalenia
zawodowego oraz doradztwa metodycznego,
4) wspó³dzia³anie w wyposa¿eniu w œrodki dydaktyczne i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym,
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5) inicjowanie autorskich, innowacyjnych form i metod realizacji zadañ dydaktycznych.
§ 38
1. Zadaniem nauczyciela – wychowawcy oddzia³u jest:
1) Prowadzenie dokumentacji szkolnej – dziennika
lekcyjnego, arkuszy ocen, przygotowanie œwiadectw, indeksów, opinii o postêpach w nauce i zachowaniu siê uczniów),
2) Poznanie warunków ¿ycia, stanu zdrowotnego,
osobowoœci, uzdolnieñ i zainteresowañ uczniów
danej i s³uchaczy danego oddzia³u,
3) Wspó³dzia³anie z nauczycielami ucz¹cymi w jego
oddziale w celu koordynowania pracy dydaktycznej ze wszystkimi uczniami i s³uchaczami, szczególnie tymi, którym potrzebna jest pomoc
indywidualna (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i tych z ró¿nymi trudnoœciami i niepowodzeniami w nauce),
4) Tworzenie warunków wspomagaj¹cych intelektualny i spo³eczny rozwój uczniów, ich proces uczenia siê i przygotowanie do ¿ycia w rodzinie i
spo³eczeñstwie,
5) Inspirowanie i wspieranie dzia³añ zespo³owych
uczniów rozwijaj¹cych jednostkê uczniowsk¹ oraz
integruj¹cych zespó³ uczniowski,
6) Podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zywanie konfliktów w zespole uczniów i s³uchaczy, jak równie¿ miêdzy uczniami i s³uchaczami,
a innymi cz³onkami spo³ecznoœci szkolnej,
7) Kszta³towanie prawid³owych postaw spo³ecznych
i obywatelskich,
8) Ocena zachowania siê uczniów oraz ustalanie
oceny za zachowanie,
9) Wspó³dzia³anie z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuñczo – wychowawczych ich dzieci oraz w³¹czania ich w sprawy
¿ycia i szko³y,
10) Zapoznanie rodziców z wymaganiami dydaktyczno – wychowawczymi szko³y, postêpami uczniów
w nauce, ich sprawowaniem siê w grupie rówieœniczej oraz umo¿liwienie rodzicom kontaktowanie
siê z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
11) Na miesi¹c przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
rady pedagogicznej powiadomienie w formie pisemnej rodziców uczniów zagro¿onych ocena niedostateczn¹,
12) Zapoznanie uczniów i rodziców
a) z wewn¹trzszkolnym systemem oceniania,
b) z przepisami dotycz¹cymi oceniania, egzaminowania i klasyfikowania uczniów.
2. Wychowawca ma prawo korzystaæ w swej pracy z
pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora i wicedyrektora zespo³u szkó³, pedagoga lub psychologa szkolnego, lekarza i pielêgniarki szkolnej, poradni
psychologiczno – pedagogicznej oraz zawodowego
kuratora.
§ 39
Do szczególnych zadañ nauczyciela – pedagoga nale¿y:
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1. W zakresie dzia³añ ogólnowychowawczych:
1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej szko³y,
2) wspó³udzia³ w opracowaniu planu dydaktyczno –
wychowawczego szko³y,
3) poznawanie uczniów (ich warunków domowych i
zdrowotnych w celu udzielenia w³aœciwej pomocy
lub skierowania do specjalisty,
4) wspomaganie nauczycieli w ich pracy wychowawczej
a) gromadzenie materia³ów pomocniczych, prowadzenie zajêæ wychowawczych
b) udzielanie pomocy nauczycielom ich pracy z
uczniami sprawiaj¹cymi trudnoœci wychowawcze.
5) udzielanie rodzicom porad u³atwiaj¹cych rozwi¹zywanie przez nich trudnoœci w wychowywaniu
dzieci,
6) sta³a wspó³praca z instytucjami wspieraj¹cymi wychowanie Poradni¹ Psychologiczno – Pedagogiczn¹, Komenda Powiatow¹ Policji, Kuratorem
s¹dowym, Caritasem
7) organizowanie i prowadzenie ró¿nych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli.
2. W zakresie profilaktyki wychowawczej
1) gromadzenie programów profilaktycznych i przekonywanie wychowawców do ich realizowania,
2) przeprowadzanie badañ ankietowych dotycz¹cych
uzale¿nieñ i analizowanie ich
3) sta³a wspó³praca z oœrodkami, instytucjami zajmuj¹cymi siê problematyk¹ uzale¿nieñ OPiRPA,
SILOE, Pe³nomocnik Zarz¹du Miasta ds. uzale¿nieñ, Kuratorski Oœrodek Pracy z M³odzie¿¹,
4) organizowanie dla uczniów spotkañ ze specjalistami, zajêæ warsztatowych,
5) organizowanie szkoleñ dla nauczycieli dotycz¹cych problemów uzale¿nienia.
3. W zakresie indywidualnej pomocy pedagoga
1) rozpoznawanie problemów uczniów i kierowanie
ich do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
przypadku
a) dysleksji, dysgrafii,
b) problemów emocjonalnych.
2) opieka nad uczniami wymagaj¹cymi nauczania indywidualnego (opinia poradni, plan zajêæ),
3) otaczanie opiek¹ uczniów chorych i niepe³nosprawnych w celu dostosowania wymagañ do mo¿liwoœci,
4) pomoc indywidualna w okresach napiêæ egzaminacyjnych
a) radzenie sobie ze stresem
b) tryb sk³adania podañ,
5) organizowanie opieki i pomocy materialnej
uczniom bêd¹cym w trudnej sytuacji ¿yciowej,
6) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów
oraz analizowanie przyczyn niepowodzeñ szkolnych,
7) okreœlanie form i sposobów udzielania uczniom,
w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio
do rozpoznanych potrzeb.
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4. W zakresie preorientacji zawodowej
1) pomoc w wyborze przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym
— badanie predyspozycji,
— indywidualne rozmowy.
2) gromadzenie i udostêpnianie informatorów o wy¿szych uczelniach i warunkach przyjêæ
3) prowadzenie zajêæ dotycz¹cych wyboru studiów
4) udzia³ w dniach otwartych uczelni,
5) organizowanie spotkañ z przedstawicielami wy¿szych uczelni i szkó³ policealnych
§ 40
Do zadañ psychologa nale¿y w szczególnoœci:
1. Prowadzenie badañ i dzia³añ diagnostycznych dotycz¹cych uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych mo¿liwoœci oraz wspieranie mocnych stron
ucznia.
2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu
wspierania rozwoju ucznia, okreœlenia odpowiednich
form pomocy psychologiczno–pedagogicznej, w tym
dzia³añ profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Organizowanie i prowadzenie ró¿nych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
4. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru
kierunku kszta³cenia i zawodu;
5. Minimalizowanie skutków zaburzeñ rozwojowych,
zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie ró¿nych form pomocy wychowawczej w œrodowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
6. Wspieranie wychowawców klas oraz zespo³ów wychowawczych i innych zespo³ów problemowo–zadaniowych w dzia³aniach wynikaj¹cych z programu
wychowawczego szko³y i programu profilaktyki, o
których mowa w odrêbnych przepisach.
§ 41
UCZNIOWIE I S£UCHACZE ZESPO£U
1. Do liceum ogólnokszta³c¹cego m³odzie¿owego przyjmowani s¹ uczniowie, którzy ukoñczyli gimnazjum.
2. O przyjêciu do klasy pierwszej liceum m³odzie¿owego mog¹ ubiegaæ siê absolwenci gimnazjum, którzy
nie przekroczyli 17 – tego roku ¿ycia.
3. Szczegó³owe zasady rekrutacji uczniów do klasy
pierwszej liceum m³odzie¿owego i uzupe³niaj¹cego
liceum dla doros³ych okreœlaj¹ odrêbne przepisy ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Pomorskiego Kuratora Oœwiaty, Starostwo Powiatowe
oraz zatwierdzony przez radê pedagogiczn¹ regulamin rekrutacji (w za³¹czeniu).
§ 42
1. Przywilej nauki w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Marii Sk³odowskiej – Curie w Starogardzie Gdañskim ma uczeñ, który spe³nia nastêpuj¹ce warunki:
1) spe³nia wymagania rekrutacyjne stawiane przez
szko³ê w danym roku szkolnym,
2) przestrzega regulamin ucznia,
3) utrata przywileju nastêpuje w momencie ra¿¹cego
naruszenia regulaminu, zgodnie z gradacj¹ kar.
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2. Uczeñ liceum m³odzie¿owego ma prawo do:
1) Zapoznania go z regulaminem ucznia wraz z za³¹cznikami oraz regulaminem rady uczniowskiej i
innymi przepisami pomagaj¹cymi mu stosowaæ
siê do zasad porz¹dku szkolnego,
2) Bezp³atnego i w³aœciwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny
pracy umys³owej,
3) W miarê mo¿liwoœci szko³y do kontynuacji jêzyka
obcego nauczanego w gimnazjum lub z którego
posiada certyfikat,
4) Opieki wychowawczej i warunków zapewniaj¹cych
mu w szkole bezpieczeñstwo fizyczne i psychiczne oraz poszanowanie godnoœci,
5) Korzystania z pomocy stypendialnej b¹dŸ doraŸnej zgodnie z odrêbnymi przepisami, w miarê posiadania przez szko³ê œrodków finansowych,
6) ¯yczliwego, podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno – wychowawczym na lekcjach
i na zajêciach pozalekcyjnych,
7) Informowania go o planowanych sprawdzianach
i pracach klasowych co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem, nieobci¹¿ania go w jednym dniu
wiêcej ni¿ jedna prac¹ klasow¹ lub sprawdzianem
(a w tygodniu trzema pracami klasowymi lub
sprawdzianami),
8) Informowania go o wymaganiach edukacyjnych,
sposobach sprawdzania osi¹gniêæ edukacyjnych
oraz zasadach oceniania,
9) Poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej
lub sprawdzianu,
10) Rozwijania swych zainteresowañ, zdolnoœci i talentów i uzyskiwania w tym zakresie rad i wskazówek
oraz dostêpu do potrzebnych, a bêd¹cych w dyspozycji szko³y œrodków dydaktycznych,
11) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny osi¹gniêæ w przyswajaniu wiedzy programowej i umiejêtnoœci pos³ugiwania siê ni¹ w praktyce oraz
stosowania wobec niego sposobów kontroli sprawdzania i nauczania ustalonych w dydaktyce i metodyce nauczania danego przedmiotu,
12) Nauczania indywidualnego, jeœli wymaga tego jego sytuacja losowa; w takiej sprawie na wniosek
ucznia lub jego prawnych opiekunów mo¿e wyst¹piæ do dyrektora szko³y wychowawca lub pedagog
szkolny,
13) Indywidualnego toku nauki zgodnie z odrêbnymi
przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Sportu,
14) Powtarzania danej klasy raz w cyklu nauczania,
15) Dodatkowego zaliczania danego materia³u programowego w przypadku niezawinionej przez niego nieobecnoœci na lekcji, na której odby³ siê
sprawdzian pisemny lub praca klasowa,
16) Nieodp³atnego korzystania z pomieszczeñ szkolnych, œrodków dydaktycznych, ksiêgozbioru biblioteki podczas zajêæ szkolnych,
17) Wykorzystywania na odpoczynek przerw miêdzylekcyjnych, a na niedziele œwiêta i ferie szkolne
do korzystania ze zwolnieñ od zadañ domowych,
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18) Reprezentowania liceum na konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, spotkaniach m³odzie¿y szkó³ pokrewnych, organizacji
szkolnych i m³odzie¿owych, o ile wykazuje odpowiedni¹ postawê okreœlon¹ Regulaminem Ucznia,
19) Do trzy dniowego zwolnienia z zajêæ lekcyjnych w
przypadku uczestnictwa w eliminacjach rejonowych olimpiad przedmiotowych,
20) Swobody wyra¿ania myœli, opinii i przekonañ, w
tym na temat ¿ycia i funkcjonowania liceum, a tak¿e myœli i przekonañ œwiatopogl¹dowych, o ile nie
narusza dobra osobistego innych osób,
21) Wp³ywania na ¿ycie spo³ecznoœci szkolnej przez
uczniowsk¹ dzia³alnoœæ samorz¹dow¹ na terenie
klasy i liceum, w oparciu o regulamin rady uczniowskiej,
22) Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego oraz szkolnego gabinetu pielêgniarki,
23) Zrzeszania siê w organizacjach szkolnych i m³odzie¿owych dzia³aj¹cych w liceum,
24) Dowolnego, lecz schludnego i estetycznego ubioru na codziennych zajêciach szkolnych,
25) Wyboru 2 – 4 przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym,
26) Indywidualnego toku i programu nauki po spe³nieniu warunków okreœlonych w odrêbnych przepisach,
27) Powiadomienia go o gro¿¹cej mu ocenie niedostatecznej na miesi¹c przed wystawieniem ocen
œródrocznych i koñcoworocznych,
28) Egzaminu poprawkowego,
29) Egzaminu odwo³awczego,
30) Egzaminu klasyfikacyjnego,
31) Egzaminu maturalnego,
32) Do otrzymania œwiadectwa szkolnego.
3. Uczeñ liceum m³odzie¿owego ma obowi¹zek:
1) Przestrzegania regulaminu ucznia wraz z jego za³¹cznikami,
2) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajêciach lekcyjnych i wykorzystywania w pe³ni czasu przeznaczonego na naukê dla wzbogacania
swojej wiedzy, swych umiejêtnoœci i sprawnoœci,
3) Zaliczania prac kontrolnych w okreœlonych przez
nauczyciela terminie, a w razie usprawiedliwionej
nieobecnoœci – w drugim terminie ustalonym przez
nauczyciela – nie d³u¿szym, ni¿ tydzieñ od pojawienia siê ucznia w szkole,
4) Uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym szko³y,
5) Przestrzegania zasad kultury wspó³¿ycia spo³ecznego w odniesieniu do kole¿anek i kolegów, do
nauczycieli i innych pracowników szko³y,
6) Dbania o w³asne ¿ycie i zdrowie, higienê osobist¹
oraz w³asny rozwój psychospo³eczny i fizyczny, a
tak¿e nie szkodzeniu zdrowiu i ¿yciu innych
uczniów, dbania o dobre imiê i honor liceum oraz
jego œrodowiskowe tradycje najstarszej szko³y
œredniej,
7) Przeciwstawiania siê wulgarnoœci i brutalnoœci,
8) Przestrzegania zakazu picia alkoholu, palenia tytoniu oraz u¿ywania i rozprowadzania narkotyków
i innych œrodków odurzaj¹cych,
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9) Dbania o schludnoœæ w³asnego wygl¹du oraz noszenia na uroczystoœci szkolne stroju galowego
wed³ug ogólnie przyjêtych zasad kultury europejskiej,
10) Szanowania i racjonalnego korzystania z bazy materialno– technicznej zespo³u szkó³, dbania o ³ad,
porz¹dek i estetykê pomieszczeñ, z których korzysta,
11) Naprawy wyrz¹dzonej przez siebie szkody lub
zwrotu kosztów naprawy,
12) Wykonywania doraŸnych czynnoœci prac na rzecz
szko³y i œrodowiska zleconych przez dyrekcjê zespo³u szkó³ i wychowawcê klasy, o ile wykonanie
prac nie przekracza jego fizycznej sprawnoœci, ani
nie przyniesie istotnego uszczerbku w nauce,
13) Usprawiedliwiania swojej nieobecnoœci na obowi¹zkowych zajêciach szkolnych – po powrocie
do szko³y na najbli¿szej godzinie wychowawczej,
14) Przestrzegania zakazu u¿ywania telefonu komórkowego w czasie lekcji,
15) Przebywania podczas przerw „okienek” na terenie szko³y, gdzie szko³a jest odpowiedzialna za jego bezpieczeñstwo,
16) Pe³nienia dy¿urów zgodnie z odrêbnym regulaminem.
4. Wszystkie naruszenia swoich praw uczeñ ma prawo
zg³aszaæ w nastêpuj¹cym trybie:
1) W pierwszej kolejnoœci do wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu,
2) W drugiej kolejnoœci do pedagoga lub psychologa szkolnego,
3) W nastêpnej kolejnoœci – do dyrektora szko³y.
5. Za rzetelne, przyk³adne wype³nianie obowi¹zków
szkolnych, za godne reprezentowanie liceum, za aktywne uczestniczenie w spo³ecznym ¿yciu szko³y, za
wyró¿niaj¹c¹ postawê uczeñ liceum mo¿e otrzymaæ
wyró¿nienia i nagrody:
1) Wzorow¹ ocenê zachowania,
2) Pochwa³ê dyrektora wobec uczniów,
3) Nagrodê ksi¹¿kow¹ z odpowiedni¹ dedykacj¹,
4) List pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora,
5) Dyplom uznania,
6) Inne wyró¿nienia wed³ug uznania dyrekcji i rady
pedagogicznej.
6. Za nieprzestrzeganie obowi¹zków ucznia wynikaj¹cych ze statutu, za niew³aœciw¹ postawê i naruszanie porz¹dku szkolnego, za naganne zachowanie w
liceum i poza nim uczeñ mo¿e zostaæ ukarany:
1) Nagan¹ wychowawcy klasy ustn¹ lub pisemn¹,
2) Nieodpowiedni¹ ocen¹ zachowania,
3) Nagan¹ dyrektora ustn¹ lub pisemn¹,
4) Nagan¹ Rady Pedagogicznej z informacj¹ o gro¿¹cym skreœleniu z listy uczniów,
5) Przeniesieniem do innej klasy lub szko³y,
6) Skreœleniem z listy uczniów na podstawie decyzji
rady pedagogicznej.
7. Kary s¹ wyrazem ujemnej oceny czynów ucznia, a
ich dotkliwoœæ uzale¿niona jest od stopnia winy, rodzaju przewinienia, rozmiaru szkody, sposobu dzia³ania, pobudek czynu, warunków osobistych ucznia.
Jako warunki osobiste ucznia rozumie siê np. trudn¹
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lub patologiczn¹ sytuacjê rodzinn¹ ucznia, mo¿liwoœæ rozeznania, a tak¿e naprawienia szkody przez
ucznia.
8. Celem ka¿dego wymierzenia kary jest:
1) Wychowanie (pouczenie) sprawcy przewinienia,
2) Oddzia³ywanie wymierzonej kary na innych.
9. Z ca³¹ stanowczoœci¹ rada pedagogiczna karaæ bêdzie:
1) Chuligañstwo, wulgarnoœæ, brak kultury zachowania i pos³ugiwania siê jêzykiem ojczystym,
2) Wnoszenie i spo¿ywanie napojów alkoholowych,
3) Palenie papierosów,
4) Wszelkie przejawy agresji – groŸby, zastraszanie,
wymuszanie, przemoc fizyczn¹ i s³own¹, jak naruszenie godnoœci osobistej, czy znies³awienie.
10. Kara skreœlenia z listy uczniów wymierzana jest w
przypadku ra¿¹cego naruszenia postanowieñ statutu i zasad porz¹dku spo³ecznego, takiego jak:
1) Wszczynanie bójek i udzia³ w nich,
2) Umyœlne uszkodzenie cia³a innych osób,
3) Celowe niszczenie i uszkadzanie wyposa¿enia
szko³y, cudzej w³asnoœci i mienia spo³ecznego,
4) Kradzie¿ mienia spo³ecznego i prywatnego,
5) Posiadanie, rozprowadzanie i u¿ywanie narkotyków oraz innych œrodków odurzaj¹cych,
6) Œwiadome spowodowanie niebezpieczeñstwa powszechnego, np. przez próbê przerywania zajêæ
lekcyjnych i zamachu na bezpieczeñstwo osób
przebywaj¹cych w budynku szkolnym,
7) Zniewa¿anie uczniów, rodziców, grona pedagogicznego, innych pracowników szko³y i osób trzecich,
8) Zniewa¿enie miejsc pamiêci, miejsc kultu, symboli narodowych czy religijnych,
9) Nie usprawiedliwienie nieobecnoœci przekraczaj¹cej 50% obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych;
po nie usprawiedliwieniu przez ucznia 30% obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych wychowawca informuje rodziców o gro¿¹cym uczniowi wydaleniu
ze szko³y, stosuj¹c jednoczeœnie karê w postaci
nagany udzielonej przez wychowawcê.
11. Wymierzanie i zawieszanie kary skreœlenia z listy
uczniów jest realizowane na podstawie uchwa³y rady pedagogicznej.
12. Wymierzenie kary skreœlenia z listy uczniów poprzedza nastêpuj¹ce dzia³ania:
1) czynnoœci wyjaœniaj¹ce wychowawcy,
2) czynnoœci wyjaœniaj¹ce pedagoga i psychologa
szkolnego,
3) czynnoœci wyjaœniaj¹ce i decyzyjne rady pedagogicznej (uchwa³a),
4) czynnoœci decyzyjne i administracyjne dyrektora
szko³y.
13. Na ka¿dym etapie wyjaœniania czynu nauczyciel, pedagog i psycholog mo¿e zwróciæ siê do dyrektora
szko³y o pomoc (w nawi¹zaniu kontaktu z policj¹,
prokuratur¹, instytucjami spo³ecznymi itp.).
14. Zawieszenie kary decyzj¹ rady pedagogicznej mo¿e odbyæ siê na okres próbny, nie d³u¿szy ni¿ pó³ roku, je¿eli uczeñ uzyska porêczenie: samorz¹du
klasowego, samorz¹du szkolnego, rady rodziców i
wychowawcy klasy.
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15. Stosowne wnioski dotycz¹ce zawieszenia kary sk³ada siê do pedagoga szkolnego, który przedstawia je
radzie pedagogicznej. Pozytywne rozpatrzenie przez
radê pedagogiczn¹ tych wniosków wstrzymuje wykonanie kary w okresie próbnym pod warunkiem, ¿e
uczeñ nie pope³ni³ ¿adnego wykroczenia. Naruszenie przez ucznia zasad zawieszenia kary powoduje
natychmiastow¹ realizacjê kary.
16. Rodzice (prawni opiekunowie) lub uczeñ mog¹ odwo³aæ siê od decyzji skreœlenia z listy uczniów do organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny w ci¹gu
dwóch tygodni od jej otrzymania.
17. W przypadku stwierdzenia przez ucznia lub jego opiekunów prawnych naruszenia praw przys³uguj¹cych
uczniom, uczeñ ma prawo sk³adania skarg do dyrektora szko³y
1) W formie pisemnej,
2) W terminie 2 tygodni od zaistnia³ej sytuacji.
Dyrektor ustosunkowuje siê do przedstawionej skargi w terminie 7 dni po przeprowadzeniu procesu wyjaœniaj¹cego.
§ 42
WEWN¥TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
I KLASYFIKOWANIA
1. Zasady oceniania wewn¹trzszkolnego.
1) Ocenianie wewn¹trzszkolne osi¹gniêæ edukacyjnych polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu postêpów w opanowaniu przez ucznia
wiadomoœci i umiejêtnoœci w stosunku do wymagañ edukacyjnych wynikaj¹cych z programów nauczania oraz formu³owaniu oceny.
2) Ocenianie wewn¹trzszkolne ma na celu:
a) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osi¹gniêæ edukacyjnych i postêpach w tym zakresie.
b) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu
swojego rozwoju.
c) Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
d) Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postêpach, trudnoœciach i specjalnych osi¹gniêciach.
e) Umo¿liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno–wychowawczej.
2. Jawnoœæ oceniania.
1) Nauczyciele na pocz¹tku ka¿dego roku szkolnego
informuj¹ uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikaj¹cych z realizowanego przez siebie programu
nauczania oraz sposobach sprawdzania osi¹gniêæ
edukacyjnych uczniów.
2) Wychowawca klasy na pocz¹tku ka¿dego roku
szkolnego informuje – uczniów, na pierwszej godzinie wychowawczej, a rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszej wywiadówce – o zasadach
oceniania z zachowania.
a) Oceny s¹ jawne zarówno dla ucznia, jak jego
rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i
ocenione pisemne prace kontrolne uczeñ i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymuj¹ do
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wgl¹du na zasadach okreœlonych przez nauczycieli w przedmiotowych systemach oceniania.
b) Na proœbê ucznia lub jego rodziców (prawnych
opiekunów) nauczyciel ustalaj¹cy ocenê powinien j¹ uzasadniæ.
3. Dostosowanie wymagañ.
1) Nauczyciel jest zobowi¹zany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej
lub innej poradni specjalistycznej, obni¿yæ wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudnoœci w uczeniu
siê lub deficyty rozwojowe, uniemo¿liwiaj¹ce sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikaj¹cym z
programu nauczania.
2) Przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego nale¿y w szczególnoœci braæ pod uwagê wysi³ek wk³adany przez ucznia w wywi¹zywanie siê z
obowi¹zków wynikaj¹cych ze specyfiki tych zajêæ.
3) W uzasadnionych przypadkach uczeñ mo¿e byæ
zwolniony na czas okreœlony z zajêæ wychowania
fizycznego.
a) Decyzjê o zwolnieniu ucznia z zajêæ wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szko³y na
podstawie opinii o ograniczonych mo¿liwoœciach
uczestnictwa w tych zajêciach, wydanej przez lekarza.
b) W przypadku zwolnienia ucznia z zajêæ wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
siê „zwolniony”.
4. Tryb oceniania i skala ocen.
1) Nauczyciele ka¿dego przedmiotu na pocz¹tku ka¿dego roku szkolnego tworz¹c przedmiotowy system oceniania zobowi¹zani s¹ do:
a) Sformu³owania wymagañ edukacyjnych wynikaj¹cych z realizowanego przez siebie programu.
b) Opracowania szczegó³owych kryteriów oceniania z podaniem sposobu i form sprawdzania
wiadomoœci i umiejêtnoœci.
c) Poinformowania uczniów o przyjêtych zamierzeniach. Ww. wymagania i kryteria zostaj¹ wpisanie na pierwszej lekcji w roku szkolnym do
zeszytu uczniowskiego; rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzaj¹ w formie podpisu pod
wpisem w zeszycie przyjêcie ich do wiadomoœci.
d) Fakt zaznajomienia uczniów i rodziców o obowi¹zuj¹cych wymaganiach i kryteriach ocen nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym przy
zapisie pierwszej lekcji.
2) W ci¹gu semestru nauczyciel zobowi¹zany jest
do bie¿¹cego, systematycznego oceniania postêpów ucznia.
3) Oceny klasyfikacyjne œródroczna i koñcoworoczna nie s¹ œredni¹ arytmetyczn¹ ocen bie¿¹cych.
Przy ocenie klasyfikacyjnej koñcoworocznej
uwzglêdnia siê osi¹gniêcia ucznia z pierwszego
semestru.
4) Wystawione oceny, zarówno bie¿¹ce jak i klasyfikacyjne œródroczne i koñcoworoczne, musz¹ wyra¿aæ siê stopniem wg. nastêpuj¹cej skali:
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celuj¹cy
–6
bardzo dobry
–5
dobry
–4
dostateczny
–3
dopuszczaj¹cy – 2
niedostateczny – 1
zaliczone / niezliczone – dla œcie¿ek edukacyjnych realizowanych jako wyodrêbnione zajêcia.
5) Dopuszcza siê stosowanie znaku "0".
a) Mo¿e on byæ u¿yty dla odzwierciedlenia faktu, i¿
uczeñ nie przyst¹pi³ do na³o¿onego przez nauczyciela zadania np.: nieusprawiedliwiona nieobecnoœæ ucznia na pracach klasowych i
zapowiedzianych sprawdzianach lub klasówkach poprawkowych, nie przedstawienie zadania domowego.
b) Znak "0" nie jest ocen¹ i dlatego nie dopuszcza
siê jego stosowania do oceny wiedzy i umiejêtnoœci ucznia.
c) Znak "0" wprowadza siê w celu wzmocnienia
motywacji i odpowiedzialnoœci uczniów. Oczekiwanym efektem stosowania nowego znaku
ma byæ z jednej strony wzmo¿enie samodyscypliny uczniów, z drugiej zaœ zapobieganie próbom unikania obowi¹zków.
6) Punkty uzyskane przez ucznia z prac pisemnych
przelicza siê na oceny szkolne wg. skali procentowej, któr¹ ustalaj¹ nauczyciele przedmiotowi. Ramowym przelicznikiem jest:
poni¿ej 35% – niedostateczny
ponad 35% – dopuszczaj¹cy
ponad 45% – dostateczny
ponad 65% – dobry
ponad 80% – bardzo dobry
ponad 95% – celuj¹cy
W zale¿noœci od specyfiki przedmiotu, predyspozycji uczniów czy trudnoœci pracy pisemnej, nauczyciel ma mo¿liwoœæ zmiany (podniesienia,
obni¿enia) progów punktowych.
7) Ocenê celuj¹c¹ otrzymuje uczeñ, który posiad³
wiedzê i umiejêtnoœci, które wykraczaj¹ poza program przedmiotu w danej klasie, biegle pos³uguje siê zdobytymi wiadomoœciami w rozwi¹zywaniu
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwi¹zania nietypowe, samodzielnie i twórczo rozwija
w³asne uzdolnienia lub osi¹ga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
5. Klasyfikacja œródroczna i koñcoworoczna.
1) Przynajmniej raz w ci¹gu semestru wychowawca
klasy zobowi¹zany jest do odbycia spotkania z rodzicami i udzielenia informacji o postêpach edukacyjnych i zachowaniu ucznia.
2) Nauka w roku szkolnym podzielona jest na dwa
semestry. Ka¿dy koñczy siê podsumowaniem osi¹gniêæ edukacyjnych ucznia klasyfikacj¹ œródroczn¹ i koñcoworoczn¹ w stopniach wg. skali. Terminy
zakoñczenia zajêæ edukacyjnych okreœla MENiS.Termin zakoñczenia semestru okreœla rada
pedagogiczna.
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3) Na miesi¹c przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowi¹zany pisemnie powiadomiæ rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
Na tydzieñ przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele
zobowi¹zani s¹ poinformowaæ ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych œródrocznych. W przypadku klasyfikacji koñcoworocznej wychowawca klasy informuje pisemnie o
przewidywanych ocenach równie¿ rodziców od
których odbiera potwierdzenie przyjêcia przez nich
wiadomoœci.
4)
a) Oceny klasyfikacyjne ustalaj¹ nauczyciele prowadz¹cy poszczególne zajêcia edukacyjne,
b) Ocenê zachowania, po uprzednim zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala wychowawca klasy. Ocena z zachowania ustalona
przez wychowawcê jest ostateczna.
c) W przypadku ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym
oceny œródroczne i koñcoworoczne ustala nauczyciel prowadz¹cy zajêcia na poziomie rozszerzonym, bior¹c pod uwagê oceny uzyskane
na zajêciach prowadzonych na poziomie podstawowym oraz opinie nauczyciela prowadz¹cego
zajêcia na poziomie podstawowym.
5) Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna klasyfikacyjii koñcoworocznej mo¿e byæ zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z
zastrze¿eniem § 42 ust. 7.
6) Je¿eli w wyniku klasyfikacji œródrocznej stwierdzono, ¿e poziom osi¹gniêæ edukacyjnych ucznia
uniemo¿liwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w
klasie programowo wy¿szej, szko³a na proœbê rodziców i w miarê swoich mo¿liwoœci finansowych
i kadrowych, powinna stworzyæ uczniowi szansê
uzupe³nienia braków.
7) Uczeñ mo¿e nie byæ klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajêæ edukacyjnych, je¿eli brak
jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z
powodu nieobecnoœci ucznia na zajêciach edukacyjnych przekraczaj¹cej po³owê czasu przeznaczonego na te zajêcia w szkolnym planie
nauczania.
8) Uczeñ nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecnoœci mo¿e zdawaæ egzamin klasyfikacyjny.
9) Na proœbê ucznia nie klasyfikowanego z powodu
nieobecnoœci nieusprawiedliwionej lub na proœbê
jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna mo¿e wyraziæ zgodê na egzamin klasyfikacyjny.
10) Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie¿ uczeñ realizuj¹cy na podstawie odrêbnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki oraz uczeñ
spe³niaj¹cy obowi¹zek szkolny lub obowi¹zek nauki poza szko³¹.
a) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza nauczyciel w³aœciwego przedmiotu w obecnoœci inne-
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go nauczyciela tego samego lub pokrewnego
przedmiotu w formie pisemnej i ustnej, za wyj¹tkiem przedmiotów: elementy informatyki, informatyka, wychowanie fizyczne, z których
egzamin powinien mieæ przede wszystkim charakter æwiczeñ praktycznych.
b) Termin egzaminu wyznacza dyrektor szko³y. Powinien siê on odbyæ przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, a w szczególnych przypadkach w pierwszym miesi¹cu
II semestru lub w przypadku klasyfikacji koñcoworocznej do 28 sierpnia.
c) Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien byæ
uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.
d) Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporz¹dza protokó³.
e) Jeœli zdaniem ucznia lub jego rodziców w trakcie przeprowadzania egzaminu naruszone zosta³y przepisy, rodzice ucznia maj¹ prawo
zg³osiæ ten fakt do dyrektora szko³y, który po
rozpatrzeniu wniosku podejmie decyzjê o zatwierdzeniu wyniku tego egzaminu lub przeprowadzeniu go powtórnie.
6. Kryteria oceny zachowania.
1) Ocenê zachowania ustala wychowawca klasy z
uwzglêdnieniem opinii cz³onków Rady Pedagogicznej skonsultowanej na posiedzeniach klasyfikacyjnych – œródrocznym i koñcoworocznym.
2) Ocena zachowania nie mo¿e mieæ wp³ywu na oceny z zajêæ edukacyjnych i promocjê do klasy programowo wy¿szej.
3) Ocena ustalona przez wychowawcê klasy jest ostateczna i nie podlega odwo³aniom.
4) Kryteria szczegó³owe.
a) stosunek ucznia do obowi¹zków szkolnych:
punktualne przychodzenie na zajêcia lekcyjne i
wychowawcze, uczestnictwo we wszystkich zajêciach lekcyjnych zgodnie z planem lekcji. Obowi¹zkiem wychowawcy jest obni¿enie oceny z
zachowania przy nieusprawiedliwionych godzinach lekcyjnych opuszczonych w semestrze
oraz czêsto powtarzaj¹cych siê spóŸnieniach
na zajêcia zawinionych przez ucznia: ponad
8 godzin nieusprawiedliwionych o jeden stopieñ, ponad 20 godzin nieusprawiedliwionych
o dwa stopnie. Nieobecnoœci i spóŸnienia ucznia
niepe³noletniego wyjaœnia rodzic (opiekun prawny) u wychowawcy w formie pisemnej. Uczeñ
pe³noletni mo¿e usprawiedliwiæ siê osobiœcie w
formie pisemnej.
b) aktywnoœæ ucznia na zajêciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Nale¿y wyró¿niæ uczniów bior¹cych udzia³ w zajêciach pozalekcyjnych,
dzia³aj¹cych samorz¹dzie szkolnym, klasowym,
anga¿uj¹cych siê a ¿ycie szko³y, klasy, reprezentuj¹cych szko³ê na zawodach sportowych i
konkursach przedmiotowych oraz dzia³aj¹cych
w grupach formalnych pozaszkolnych po potwierdzeniu tego faktu przez dokument cz³onkostwa lub pisemnie przez opiekuna grupy.
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c) kultura osobista na terenie szko³y i poza ni¹.
Zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie siê
ucznia, w³aœciwe s³ownictwo, stosunek do nauczycieli i innych pracowników szko³y oraz kolegów, schludny wygl¹d.
d) poszanowanie pogl¹dów i przekonañ innych ludzi oraz godnoœci drugiego cz³owieka:
e) nale¿y braæ pod uwagê postawê ucznia wobec
osób posiadaj¹cych odmienny œwiatopogl¹d
oraz uczuæ religijnych innych ludzi,
f) stosunek ucznia do kole¿anek i kolegów,
uczniów s³abszych, niepe³nosprawnych i ¿yj¹cych w trudnych warunkach materialnych.
g) troska o zdrowie i bezpieczeñstwo w³asne i kolegów. Obowi¹zkiem wychowawcy jest obni¿enie oceny z zachowania gdy uczeñ pali
papierosy, spo¿ywa alkohol, za¿ywa œrodki odurzaj¹ce oraz zajmuje siê ich udostêpnianiem.
h) poszanowanie mienia: w³asnego, innych ludzi
oraz instytucji. Troska o sprzêt szkolny. Podstaw¹ obni¿enia oceny jest ich udowodnione celowe zniszczenie, kradzie¿, uszkodzenie.
i) stosunek do symboli i tradycji szkolnych i narodowych. Zachowanie ucznia podczas apeli
szkolnych, spotkañ z goœæmi szko³y, we wszystkich okolicznoœciach oficjalnych i uroczystych
w szkole i poza ni¹.
j) godne reprezentowanie szko³y. Obni¿enie oceny uczniom dopuszczaj¹cym siê czynów chuligañskich oraz wchodz¹cym w konflikt z prawem.
k) stosunek do poleceñ dyrekcji szko³y, cz³onków
Rady Pedagogicznej i pracowników szko³y. Wychowawca powinien uwzglêdniæ opiniê osób
maj¹cych kontakt z uczniem przy podejmowaniu decyzji o ocenie z zachowania.
5) Po uwzglêdnieniu powy¿szych kryteriów szczegó³owych proponuje siê nastêpuj¹c¹ skalê ocen
z zachowania w klasyfikacji œródrocznej i koñcoworocznej:
wzorowa – dla ucznia, który spe³nia bez zastrze¿eñ wszystkie wymagania zawarte w kryteriach
szczegó³owych, a jego postawa mo¿e byæ wzorem dla kole¿anek i kolegów.
dobra – dla ucznia, który sporadycznie nie spe³nia niektórych wymagañ zawartych w kryteriach
szczegó³owych.
poprawna – dla ucznia, który czêsto narusza niektóre kryteria szczegó³owe.
nieodpowiednia – dla ucznia, który ra¿¹co narusza ustalone kryteria szczegó³owe, pope³nia ra¿¹ce wykroczenia, popad³ w konflikt z prawem.
7. Egzamin odwo³awczy i poprawkowy.
1) Uczeñ mo¿e przyst¹piæ do egzaminu odwo³awczego, jeœli ocena ustalona przez nauczyciela wed³ug niego lub jego rodziców (opiekunów
prawnych) jest zani¿ona, mimo ¿e uczeñ nale¿ycie i sumiennie w ci¹gu zajêæ edukacyjnych wype³nia³ obowi¹zki nauki i frekwencji na zajêciach.
2) Decyzjê o dopuszczeniu ucznia do egzaminu odwo³awczego podejmuje dyrektor szko³y po zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej.

Poz. 482

3) Egzamin odwo³awczy przeprowadza siê na pisemn¹ proœbê ucznia lub jego rodziców, zg³oszon¹ do
dyrektora szko³y nie póŸniej ni¿ na tydzieñ przed
zakoñczeniem zajêæ dydaktycznych, a jego termin ustala dyrekcja szko³y najpóŸniej w przedostatnim dniu zajêæ edukacyjnych.
4) Egzamin odwo³awczy przeprowadza komisja powo³ana przez dyrektora szko³y w sk³adzie: dyrektor lub inna osoba sprawuj¹ca funkcjê kierownicz¹
jako przewodnicz¹cy, nauczyciel ucz¹cy danego
przedmiotu jako egzaminator, nauczyciel tego lub
pokrewnego przedmiotu jako cz³onek. W egzaminie uczestniczyæ mo¿e te¿ wychowawca klasy
ucznia, jednak bez prawa g³osu.
5) Egzamin odwo³awczy przeprowadza siê w formie
pisemnej i ustnej, zaœ w takich przedmiotach jak:
technologia informacyjna, informatyka i wychowanie fizyczne w formie æwiczeñ praktycznych, zachowuj¹c zasadê, by stopieñ trudnoœci pytañ lub
æwiczeñ odpowiada³ kryterium oceny, o któr¹ ubiega siê uczeñ.
6) Z przeprowadzonego egzaminu odwo³awczego
sporz¹dza siê protokó³ zawieraj¹cy: sk³ad komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu i stopieñ ustalony przez komisjê. Do
protoko³u za³¹cza siê pisemne odpowiedzi ucznia
i zwiêz³¹ informacjê o ustnych odpowiedziach
ucznia.
7) Ocena ustalona w toku egzaminu odwo³awczego
nie mo¿e byæ ni¿sza od oceny, która zosta³a ustalona przez nauczyciela przedmiotu.
8) Od stopnia ustalonego w toku egzaminu odwo³awczego odwo³anie nie przys³uguje.
9) Uczeñ, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie móg³ w wyznaczonym terminie przyst¹piæ do egzaminu odwo³awczego, mo¿e
przyst¹piæ do niego w terminie okreœlonym przez
dyrektora szko³y.
10) Uczeñ, który w wyniku klasyfikacji koñcoworocznej uzyska³ ocenê niedostateczn¹ z jednych zajêæ edukacyjnych, mo¿e zdawaæ egzamin
poprawkowy. W wyj¹tkowych przypadkach Rada
Pedagogiczna mo¿e wyraziæ zgodê na egzamin
poprawkowy z dwóch zajêæ edukacyjnych.
11) Egzamin poprawkowy sk³ada siê z czêœci pisemnej oraz ustnej, a jego termin wyznacza dyrektor
szko³y w ostatnim tygodniu ferii letnich.
12) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powo³ana przez dyrektora szko³y w której sk³ad wchodz¹: dyrektor szko³y albo nauczyciel zajmuj¹cy
inne stanowisko kierownicze – jako przewodnicz¹cy komisji, nauczyciel prowadz¹cy dane zajêcia edukacyjne jako egzaminator, nauczyciel
prowadz¹cy takie same lub pokrewne zajêcia edukacyjne jako cz³onek komisji.
13) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego
komisja sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy: sk³ad komisji termin egzaminu, pytania egzaminacyjne,
wynik egzaminu, ocenê ustalon¹ przez komisjê,
informacjê o ustnych odpowiedziach zdaj¹cego
egzamin i za³¹cza do niego pisemn¹ pracê ucznia.
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14) Uczeñ, który z przyczyn losowych nie przest¹pi³
do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, mo¿e przyst¹piæ do niego w dodatkowym
terminie okreœlonym przez dyrektora szko³y.
15) Uczeñ, który nie zda³ egzaminu poprawkowego
nie otrzymuje promocji i powtarza klasê.
8. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie s³uchaczy w
uzupe³niaj¹cym liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych.
1) Do s³uchaczy uzupe³niaj¹cego liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych stosuje siê odpowiednio przepisy § 42 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, ust. 2
pkt. 2a–b ust. 3 pkt. 1, ust. 4 pkt. 4, ust. 5 pkt. 2,
ust. 5 pkt. 4a, ust. 5 pkt. 5, ust. 7 pkt. 13–15.
2) S³uchacz uzupe³niaj¹cego liceum dla doros³ych
otrzymuje promocjê na semestr programowo wy¿szy, je¿eli ze wszystkich zajêæ edukacyjnych okreœlonych w szkolnym planie nauczania uzyska³
oceny klasyfikacyjne œródroczne i koñcoworoczne
wy¿sze od stopnia niedostatecznego.
3) W szkole dla doros³ych zachowania nie ocenia siê.
4) W szkole dla doros³ych oceny klasyfikacyjne wed³ug skali, o której mowa w § 42 ust. 4 pkt. 4, ustala siê po ka¿dym semestrze i stanowi¹ one
podstawê do promowania s³uchacza na semestr
programowo wy¿szy lub ukoñczenia przez niego
szko³y.
5) W szkole dla doros³ych s³uchacz jest promowany
po ka¿dym semestrze.
6) Podstaw¹ oceniania i klasyfikowania s³uchacza
s¹ egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajêæ edukacyjnych okreœlonych w
szkolnym planie nauczania.
7) Do egzaminu semestralnego dopuszcza siê s³uchacza, który uczêszcza³ na obowi¹zkowe konsultacje oraz uzyska³ z wymaganych æwiczeñ i
prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne
zgodnie z wewn¹trzszkolnym systemem oceniania. W przypadku gdy s³uchacz otrzyma³ ocenê
negatywn¹ z pracy kontrolnej, jest obowi¹zany
wykonaæ, w terminie okreœlonym przez nauczyciela, drug¹ pracê kontroln¹.
8) Do egzaminu semestralnego mo¿e byæ równie¿ dopuszczony s³uchacz, który nie uczêszcza³ z przyczyn usprawiedliwionych na obowi¹zkowe
konsultacje, je¿eli z wymaganych æwiczeñ i prac
kontrolnych uzyska³ oceny uznane za pozytywne
zgodnie z wewn¹trzszkolnym systemem oceniania.
9) S³uchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie
przyst¹pi³ do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szko³y.
10) Termin dodatkowy, o którym mowa w pkt. 9, powinien byæ wyznaczony po zakoñczeniu semestru
jesiennego nie póŸniej ni¿ do koñca lutego lub po
zakoñczeniu semestru wiosennego nie póŸniej ni¿
do dnia 15 wrzeœnia.
11) Egzamin semestralny z jêzyka polskiego, jêzyka
obcego i matematyki sk³ada siê z czêœci pisemnej oraz ustnej. Z pozosta³ych zajêæ edukacyjnych
egzaminy semestralne zdaje siê ustnie.
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12) S³uchacz szko³y dla doros³ych prowadzonej w formie zaocznej mo¿e byæ zwolniony z czêœci ustnej
egzaminu semestralnego, je¿eli z czêœci pisemnej tego egzaminu otrzyma³ ocenê klasyfikacyjn¹
co najmniej bardzo dobr¹ oraz w ci¹gu semestru
by³ aktywny na zajêciach, a z wymaganych æwiczeñ i prac kontrolnych uzyska³ w wiêkszoœci oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewn¹trzszkolnym systemem oceniania.
13) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i
uzyskaniem co najmniej bardzo dobrej oceny klasyfikacyjnej z danych zajêæ edukacyjnych.
14) S³uchacz szko³y dla doros³ych mo¿e zdawaæ egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z jednych zajêæ
edukacyjnych.
15) Egzaminy poprawkowe mog¹ byæ przeprowadzane po ka¿dym semestrze.
16) Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel
prowadz¹cy dane zajêcia edukacyjne po zakoñczeniu semestru jesiennego w terminie do koñca
lutego lub po zakoñczeniu semestru wiosennego
w terminie do dnia 15 wrzeœnia.
17) Egzamin poprawkowy z jêzyka polskiego, jêzyka
obcego i matematyki, a w szkole prowadzonej w
formie zaocznej – równie¿ z tych zajêæ edukacyjnych, z których obowi¹zuj¹ pisemne i ustne egzaminy semestralne, sk³ada siê z czêœci pisemnej
oraz ustnej. Z pozosta³ych zajêæ edukacyjnych egzamin zdaje siê ustnie.
18) Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajêæ edukacyjnych, z których s³uchaczowi wyznaczono w myœl
pkt. 4 dodatkowy termin egzaminu, oraz zajêæ, z
których przystêpuje on do egzaminu klasyfikacyjnego.
19) S³uchaczowi szko³y dla doros³ych powtarzaj¹cemu
semestr przed up³ywem 3 lat od daty przerwania
nauki zalicza siê zajêcia edukacyjne, z których
uzyska³ poprzednio ocenê klasyfikacyjn¹ wy¿sz¹
od niedostatecznej, i zwalnia siê go z obowi¹zku
uczêszczania na te zajêcia.
20) S³uchaczowi, który w okresie 3 lat przed podjêciem nauki w szkole zda³ egzamin eksternistyczny z programu nauczania zajêæ edukacyjnych
okreœlonych w szkolnym planie nauczania, zalicza siê te zajêcia i zwalnia siê go z obowi¹zku
uczêszczania na nie.
21) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 20, mo¿e dotyczyæ semestru, roku szkolnego, kilku lat nauki lub
ca³ego okresu kszta³cenia, odpowiednio do zakresu programu nauczania zajêæ edukacyjnych zdanych na egzaminie eksternistycznym.
22) W przypadku zwolnienia, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje siê "zwolniony z obowi¹zku uczêszczania na zajêcia" oraz podstawê prawn¹
zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajêæ edukacyjnych zgodnej z ocen¹ uzyskan¹ w wyniku
egzaminu eksternistycznego.
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23) S³uchacz koñczy szko³ê ponadgimnazjaln¹ lub
szko³ê ponadpodstawow¹, je¿eli na zakoñczenie
semestru programowo najwy¿szego uzyska³ oceny klasyfikacyjne wy¿sze od oceny niedostatecznej.
24) Œwiadectwo ukoñczenia szko³y wydaje szko³a, któr¹ s³uchacz ukoñczy³.
§ 43
System wewnêtrznego oceniania zatwierdzany jest
przez Radê Pedagogiczn¹ i podlega ewaluacji.
§ 44
1. Do liceum dla doros³ych przyjmowani s¹ kandydaci:
1) na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej o
2 lub 3 – letnim cyklu kszta³cenia,
2) kandydatów kwalifikuje szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powo³ana przez dyrektora
zespo³u szkó³ w porozumieniu z rada pedagogiczn¹,
3) Szczegó³owe zasady kwalifikowania reguluje regulamin rekrutacji.
2. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania s³uchaczy liceum dla doros³ych reguluj¹ przepisy zawarte w Rozporz¹dzeniu z dnia 21 marca 2001 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko³ach
publicznych (Dz. U. Nr 29 poz. 323 i Nr 128 poz. 1419
z póŸniejszymi zmianami).
3. S³uchacze uzupe³niaj¹cego liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych maj¹ obowi¹zek:
1) Systematycznie uczestniczyæ w szkole we wszystkich zajêciach przewidzianych planem nauczania,
2) Samodzielnie w domu przygotowywaæ pisemne
prace semestralne,
3) Opanowaæ materia³ nauczania okreœlony programem dla danego semestru,
4) Przestrzegaæ prawa szkolnego i zarz¹dzeñ dyrekcji zespo³u szkó³,
5) Szanowaæ dobro spo³eczne i indywidualne, a w
szczególnoœci dbaæ o mienie zespo³u szkó³, które
s³u¿y spo³ecznoœci ucz¹cych siê.
4. S³uchacze liceum dla doros³ych maj¹ prawo do:
1) Nieodp³atnego korzystania w czasie obowi¹zkowych zajêæ ze sprzêtu szkolnego, œrodków dydaktycznych i biblioteki,
2) Zwracania siê o pomoc do nauczycieli w opanowaniu obowi¹zuj¹cego materia³u nauczania,
3) Obiektywnej i jawnej oceny swych wiadomoœci i
umiejêtnoœci,
4) Przyst¹pienia do egzaminu dojrza³oœci lub do egzaminu maturalnego po ukoñczeniu semestru programowo najwy¿szego,
5) Wyboru samorz¹du s³uchaczy reprezentuj¹cego
ich wobec rady pedagogicznej i dyrekcji zespo³u
szkó³.
§ 45
Program wychowawczy
Liceum kszta³tuje postawy spo³eczno – moralne
uczniów zorientowane na uniwersalny system wartoœci,

Poz. 482

jaki stanowi¹: prawda – praca – tolerancja – patriotyzm
– sprawiedliwoœæ – odpowiedzialnoœæ – ofiarnoœæ – wra¿liwoœæ – samodzielnoœæ, przy pe³nym poszanowaniu ró¿nych kultur.
1. Zadania dla szko³y i nauczycieli
1) Odbudowa autorytetu nauczyciela w oparciu o najpiêkniejsze tradycje polskiej szko³y.
2) Troska o wychowawczy klimat szko³y. Powinien
on byæ wynikiem szacunku wobec pielêgnowanych w szkole wartoœci i prawdy, dobra i piêkna.
M³odzie¿ pragnie w swoich nauczycielach widzieæ
autentyczne wzorce osobowe.
3) Autentyczne zaanga¿owanie siê nauczycieli w
dzia³alnoœæ dydaktyczno – wychowawcz¹ szko³y.
4) Pielêgnowanie uzdolnieñ i zami³owañ uczniów.
Wy³anianie talentów i stymulowanie ich rozwoju.
5) Odbudowanie etosu pracy. Budzenie postawy szacunku i wdziêcznoœci za trud ludzi, których pracy
zawdziêczamy lepsze warunki ¿ycia. Wyzwalanie
postaw sumiennoœci i odpowiedzialnoœci za ka¿de podjête zobowi¹zanie.
6) Zapoznanie z problemami korupcji – sposoby przeciwdzia³ania.
7) Pielêgnowanie tradycji narodowych. Szacunek
wobec kulturowego dziedzictwa narodu. Poczucie dumy narodowej.
8) Przejêcie z tradycji tego, co najwartoœciowsze.
Ambicja przekazania tradycji i obyczajów nastêpnym pokoleniom.
9) Kultura jêzyka: odpowiedzialnoœæ za s³owo, pielêgnowanie mowy ojczystej.
10) Odbudowanie zaufania i ¿yczliwoœci cz³owieka,
do cz³owieka. Uwra¿liwienie na potrzeby drugiej
osoby.
11) Odpowiedzialnoœæ za œrodowisko naturalne.
12) Rozwój zajêæ pozalekcyjnych.
13) Ochrona przed negatywnym wp³ywem mediów i
sekt.
14) Przeciwdzia³anie patologiom: narkomanii, alkoholizmowi, przestêpczoœci
2. Nauczyciel – powinnoœci wychowawcze
1) dodaje odwagi
2) przywraca podmiotowoœæ
3) pozwala na naturalny i spontaniczny rozwój m³odzie¿y
4) przygotowuje do ¿ycia przez mobilizacjê w³asnej
aktywnoœci
5) szanuje godnoœæ osobist¹ i autonomiczn¹ wychowanków
6) w kontaktach z m³odzie¿¹ prezentuje: autentyzm,
akceptacjê i empatiê
7) podczas zajêæ edukacyjnych podkreœla momenty
wychowawcze
8) jest autentycznym wzorcem osobowym
9) wspiera rozwój w zakresie:
a) umiejêtnoœci interpersonalnych
b) zdolnoœci twórczych
c) kontroli emocji
d) korzystnej samooceny (pozytywnej, realistycznej, adekwatnej)
e) wyboru dalszej drogi kszta³cenia
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f) umiejêtnoœci planowania pracy, odpoczynku
i relaksu
g) w przypadku trudnoœci o sprawach klasy
i uczniów w pierwszej kolejnoœci informuje wychowawcê.
3. Powinnoœci wychowawców klasowych
Dobrym wychowawca jest nauczyciel. Który daje sobie i innym prawo do b³êdów, który u¿ywa zwrotu
„nie wiem”, który siê uœmiecha.
1) Poznaje warunki bytowe i spo³eczne swoich wychowanków.
2) Zachêca do efektywnej nauki i uczêszczania do
szko³y przez:
a) odpowiedni¹ tematykê godzin wychowawczych,
b) kontrolê obecnoœci /wyjaœnianie nieobecnoœci
uczniów
c) dba o zdrowie i kondycje fizyczn¹ uczniów
d) rola odpoczynku, relaksu i prawid³owego planowania pracy,
e) kontaktuje siê z higienistka szkoln¹,
f) zachêca do udzia³u w zajêciach korekcyjnych i
sportowych,
g) uœwiadamia skutki u¿ywania tytoniu, alkoholu i
narkotyków.
3) Zachêca klasê i rodziców do organizowania: wycieczek i wspólnych pobytów na biwakach integracyjnych, wyjazdów do teatru, itp.
4) Sprawuje opiekê nad zespo³em w trakcie: zajêæ
integracyjnych w poradni, otrzêsin, po³owinek,
studniówki, prac organizowanych przez klasê lub
klasie zleconych (np. org. studniówki, dyskoteki
klasowej, biwaku itp.)
5) Zachêca wychowanków do podejmowania trudu
poznania w³asnych mo¿liwoœci i ukierunkowania
nauki wg zainteresowañ i przysz³ych studiów.
6) Opiniuje podania o zapomogi, organizuje pomoc
materialn¹ dla osób z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
7) Ustala oceny zachowania po wys³uchaniu opinii
zespo³u klasowego i rada pedagogicznej.
8) Odbywa zebrania z rodzicami: organizacyjne, semestralne i miêdzysemestralne.
9) Kontaktuje siê z rodzicami w przypadku problemów ucznia.
10) W terminach przewidzianych w statucie szko³y powiadamia rodziców o ocenach.
11) Pomaga rozwi¹zywaæ problemy uczniów, a w przypadku spraw trudnych lub wymagaj¹cych pomocy
specjalistycznej wspó³pracuje z pedagogiem szkolnym,dyrektorem.
13) Ka¿dego dnia obecnoœci w szkole stara siê nawi¹zaæ kontakt z wychowankami.
14) Czuwa nad prac¹ samorz¹du klasowego.
15) Prowadzi godziny wychowawcze /wg potrzeb klasy i w zgodzie z przyjêtym programem wychowawczym.
16) Szczególn¹ opiek¹ otacza uczniów klas pierwszych i pomaga w okresie adaptacyjnym.
4. Harmonogram dzia³añ okolicznoœciowych
1) Inauguracja roku szkolnego.
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2) Otrzêsiny.
3) Po³owinki.
4) Dzieñ Edukacji – Œlubowanie klas I.
5) Sprz¹tanie œwiata.
6) Œwiêto Niepodleg³oœci
7) „ Góra Grosza” – pomoc dla rodzinnych domów
dziecka.
8) Miko³ajki (dla wychowanków Specjalnego oœrodka
wychowawczego).
9) Œwiêto Szko³y – Dzieñ Patrona.
10) Kwesta na rzecz Caritasu.
11) Wigilijne spotkanie przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.
12) Studniówka.
13) Walentynki.
14) Powitanie wiosny. Dzieñ ziemi.
15) Dzieñ otwarty szko³y.
16) Po¿egnanie klas IV – przekazanie sztandaru.
17) 3 Maja.
18) Dzieñ dla ¿ycia.
19) Podsumowanie egzaminu dojrza³oœci.
20) Dzieñ Europejski.
21) Dzieñ sportu.
22) Dzieñ otwarty pracowni komputerowej.
23) Przegl¹d programów artystycznych.
24) Zakoñczenie roku.
5. Propozycje tematyki godzin wychowawczych
1) Zdrowie fizyczne i psychiczne.
a) Problemy okresu dorastania.
b) Konflikt pokoleñ – przyczyny, skutki, mo¿liwoœci
zapobiegania.
c) Stres jako zjawisko dotycz¹ce równie¿ ludzi
m³odych.
d) Ró¿ne techniki relaksu i sposoby odreagowania stresu.
e) Depresja, nerwica.
f) Papierosy, alkohol, narkotyki – przyczyny i skutki siêgania po u¿ywki.
g) Sposoby spêdzania przez m³odzie¿ czasu wolnego.
2) Metodyka pracy umys³owej.
a) Jak uczyæ siê szybko, dobrze i bez wysi³ku.
b) Uczyæ siê indywidualnie czy grupowo?
c) Doskonalenie koncentracji uwagi.
d) Jak powtarzaæ, ¿eby zapamiêtaæ.
e) Myœlenie twórcze.
3) Higiena pracy umys³owej.
4) Kszta³towanie umiejêtnoœci prospo³ecznych.
a) Umiejêtnoœæ s³uchania.
b) Umiejêtnoœæ rozmawiania.
c) Umiejêtnoœæ przemawiania.
d) Umiejêtnoœæ niewerbalnego komunikowania siê.
e) Umiejêtnoœæ rozwi¹zywania konfliktów – negocjacje.
f) Asertywnoœæ.
g) Tolerancja.
h) Konformizm i nonkonformizm.
i) Sztuka przyjaŸni.
5) Ró¿ne rodzaje mi³oœci.
a) Mi³oœæ matki i ojca do dziecka.
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b) Mi³oœæ dziecka do rodziców.
c) Mi³oœæ braterska, solidarnoœæ miêdzyludzka.
d) Mi³oœæ do Boga.
e) Mi³oœæ do wybranej przez siebie osoby.
f) Mi³oœæ w³asna.
g) Œlepa mi³oœæ.
6) Ma³¿eñstwo, rodzina, ¿ycie seksualne cz³owieka.
a) Ma³¿eñstwo i wolne zwi¹zki.
b) Rodzina i jej funkcje.
c) Inicjacja seksualna.
d) Higiena ¿ycia p³ciowego, odpowiedzialnoœæ za
siebie i drugiego cz³owieka.
e) Seksualne molestowanie dzieci przez doros³ych.
f) Prokreacja.
g) Antykoncepcja.
7) Kszta³towanie postaw proekologicznych.
a) Diagnoza stanu zanieczyszczenia œrodowiska
naturalnego.
b) Zagro¿enia dla œrodowiska.
c) Organizacje ekologiczne i ich metody dzia³ania.
d) Œrodowisko wokó³ nas – jak mo¿na je chroniæ.
8) Kszta³towanie nawyków kulturalnych.
a) Najwa¿niejsze zasady savoir vivre’u.
b) Lista przebojów ulubionych ksi¹¿ek
c) Muzyka w ¿yciu cz³owieka.
d) Filmy, które cenimy i lubimy.
e) Teatr i jego wspó³czesne oblicze.
9) W poszukiwaniu wartoœci.
a) Co wa¿ne, a co niezbêdne – czyli co to jest hierarchia wartoœci.
b) Dla mnie, dla innych – jak znoszê zmiany w swoim ¿yciu.
c) Cele i œrodki, czyli ró¿ne drogi do osi¹gniêcia
w³asnych zamiarów.
d) S³owa i czyny – odpowiedzialnoœæ za s³owo.
e) Lista przebojów rzeczy ulubionych.
f) Ja kontra inni – moja ocena tych, którzy mnie
otaczaj¹.
g) ¯ycie – skarb, czy baga¿ nie do uniesienia?
h) Tajemniczy dokument, czyli wizja œwiata w 2030 r.
i) Pustynia – mój system wartoœci ostatecznych.
j) Solidarnoœæ i jej ró¿ne aspekty.
k) Czas to pieni¹dz – jak to rozumieæ?
l) Aukcja, czyli ¿¹dza pieni¹dza.
³) Jak karaæ sprawiedliwie?
m)Jak dzieliæ sprawiedliwie?
n) Praca i zabawa.
o) Przes³anie dla ludzkoœci – na ile jesteœmy do
siebie podobni?
p) Znajomy, kolega, przyjaciel – czym ró¿ni¹ siê
od siebie?
r) Godnoœæ – czym jest i jak jej broniæ.
s) Serce, rozum czy z³oty œrodek.
t) Wartoœæ dawania i dzielenia siê z innymi.
u) „Mia³em dziesiêæ lat, gdy us³ysza³ o mnie
œwiat...”, czyli moja autobiografia.
w)Przymus i w³asny wybór
10) Kszta³towanie postaw obywatelskich.
a) Odpowiedzialnoœæ za spo³eczeñstwo i pañstwo.

b) Polski patriotyzm na tle innych nacji.
c) Postawy altruistyczne i prospo³eczne.
d) Spo³eczeñstwo demokratyczne – wady i zalety.
e) Integracja europejska.
f) Wychowanie do pokoju.
g) Korupcja.
11) Orientacja zawodowa.
a) Etos pracy – postawa szacunku dla ka¿dego rodzaju pracy.
b) Wymagania stawiane przez ró¿ne zawody, specjalnoœci i stanowiska pracy.
c) W³aœciwa samoocena podstaw¹ dokonania w³aœciwego wyboru.
d) Skutki nietrafnie wybranego zawodu.
6. Zasady wspó³pracy z rodzicami.
1) Organizowanie wspó³pracy na poziomie klas i
szko³y.
a) Wybór trójek klasowych.
b) Wybór w³adz Rady Rodziców I LO.
c) Organizowanie zebrañ: ogólnych – organizacyjnych, klasowych
2) Organizowanie zebrañ problemowych: doraŸnych
klasowych,
3) Przed studniówk¹ i matur¹ w klasie III.
4) Organizowanie i zachêcanie do udzia³u w pracach
Rady Szko³y
5) Zapoznanie siê z problemami szko³y,
6) Opiniowanie planu wydatków œrodków pozabud¿etowych,
7) Opiniowanie programów proponowanych do realizacji w szkole.
8) Wys³uchiwanie uwag i propozycji rodziców dotycz¹cych pracy szko³y.
9) Wspieranie rodziców w inicjatywach maj¹cych na
celu poprawê pracy szko³y w zakresie dydaktyki i
wychowania.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 46
1. Zespó³ szkó³ u¿ywa pieczêci urzêdowych zgodnie z
odrêbnymi przepisami.
2. W œwiadectwach szkolnych i innych dokumentach
wydawanych przez szko³y wchodz¹ce w sk³ad zespo³u szkó³ podaje siê nazwê danej szko³y.
§ 47
Klasy szko³y ponadgimnazjalnej:
1. Liceum Ogólnokszta³c¹ce dzienne posiada patrona
i ma nazwê I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Sk³odowskiej–Curie w Starogardzie Gdañskim.
2. Liceum Ogólnokszta³c¹ce dzienne ma w³asny sztandar i god³o szkolne.
3. Liceum Ogólnokszta³c¹ce m³odzie¿owe ma w³asny
ceremonia³ szkolny.
§ 48
Zespó³ szkó³ prowadzi archiwum szkolne i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami.
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§ 49
1. Zespó³ szkó³ mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ finansowo – gospodarcz¹ niesprzeczn¹ z jego dzia³alnoœci¹
oœwiatow¹.
2. Dzia³alnoœæ ta okreœlona jest odrêbnymi przepisami
finansowymi i oœwiatowymi.
3. Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna na
wniosek dyrektora, nauczycieli, Rady Rodziców, samorz¹du uczniowskiego.
§ 50
Statut wchodzi w ¿ycie z data wskazan¹ w uchwale
Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie Statutu Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Starogardzie Gdañskim.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y NrXVIII/118/2004
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
STATUT
ZESPO£U SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH
W OWIDZU
Rozdzia³ I
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie
oœwiaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, Dz.U. z 1996 Nr 67
poz. 329 z póŸniejszymi zmianami),
2) przepisy wykonawcze do w/w ustawy,
3) Rozporz¹dzenie z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szko³ach
publicznych (Dz.U. Nr 29 poz. 323 z póŸniejszymi
zmianami,
4) Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12), z
póŸniejszymi zmianami,
5) Rozporz¹dzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkó³ (Dz.U. Nr 61 poz. 624 z póŸniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 10 poz. 96 z dnia 8 lutego 2002 r.).
§2
Nazwa szko³y:
1) szko³a nosi nazwê:
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Owidzu
na podstawie uchwa³y Rady Powiatu
Nr XXXVII/236/2002 z dnia 1 lutego 2002 r.
2) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Owidzu, zwany
dalej Zespo³em Szkó³ jest placówk¹ oœwiatow¹,
kszta³c¹c¹ m³odzie¿ dla potrzeb œrodowiska,
3) ustalona nazwa u¿ywana jest przez szko³ê w pe³nym
brzmieniu i w takim wystêpuje na pieczêciach urzêdowych okr¹g³ych (ma³ej i du¿ej) oraz na stemplach.
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Rozdzia³ II
II. INFORMACJE O SZKOLE
§3

1. Organem prowadz¹cym szko³ê jest:
— Powiat Starogardzki
2. Nadzór pedagogiczny sprawuje:
— Pomorski Kurator Oœwiaty w Gdañsku
§4
1. W sk³ad zespo³u wchodz¹ szko³y:
1) Liceum Ogólnokszta³c¹ce – o trzyletnim cyklu nauczania – na podbudowie 3 letniego gimnazjum
2) Liceum Profilowane – o trzyletnim cyklu nauczania
– na podbudowie 3 letniego gimnazjum
— o profilu: us³ugowo gospodarczym
rolniczo spo¿ywczym
zarz¹dzanie informacj¹
chemiczne badanie œrodowiska
— przygotowuj¹ce ucznia do uzyskania dyplomu
technika w odpowiednich zawodach w szkole
policealnej
3) Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego
— o czteroletnim cyklu nauczania
— na podbudowie 3 letniego gimnazjum
— w zawodzie: technik ¿ywienia i gospodarstwa
domowego
4) Technikum Organizacji Us³ug Gastronomicznych
— o czteroletnim cyklu nauczania
— na podbudowie 3 letniego gimnazjum
— w zawodzie: technik organizacji us³ug gastronomicznych
5) Liceum Ekonomiczne – o piêcioletnim cyklu nauczania
— na podbudowie szko³y podstawowej
— w zawodzie: technik ekonomista
6) Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego
— o piêcioletnim cyklu nauczania
— na podbudowie szko³y podstawowej
— w zawodzie: technik ¿ywienia i gospodarstwa
domowego
— o specjalnoœci dietetyka z elementami ¿ywienia zbiorowego
2. Jednoczeœnie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa, obecni uczniowie szko³y ponadpodstawowej
pozostaj¹ nimi nadal, do czasu ukoñczenia pe³nego
etapu kszta³cenia, tj. do koñca roku szkolnego
2003/2004; 2004/2005.
3. Nazwa szko³y wchodz¹cej w sk³ad zespo³u sk³ada
siê z nazwy: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Owidzu oraz okreœlenie typu szko³y zgodnie z § 4,
ust. 1, pkt. 1–6.
4. Szko³y ponadpodstawowe, o których mowa w § 4,
ust. 1, pkt. 5 i 6 funkcjonuj¹ w szko³ach wchodz¹cych w sk³ad zespo³u zgodnie z art. 2a Ustawy z dnia
8 stycznia 1999 roku – przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12 poz. 96 z póŸniejszymi zmianami).
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Rozdzia³ III
II. CELE I ZADANIA ZESPO£U
§5
Zespó³ realizuje cele okreœlone w ustawie o systemie
oœwiaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w
szczególnoœci:
1) umo¿liwia zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do uzyskania œwiadectwa ukoñczenia szko³y
lub œwiadectwo dojrza³oœci
2) umo¿liwia absolwentom dokonania œwiadomego wyboru dalszego kierunku kszta³cenia lub wykonywania
wybranego zawodu;
3) kszta³tuje œrodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce realizowaniu celów i zasad okreœlonych w ustawie, stosownie do warunków szko³y i wieku uczniów;
4) sprawuje opiekê nad uczniami odpowiednio do ich
potrzeb oraz mo¿liwoœci szko³y;
§6
Realizacje zadañ wynikaj¹cych z ustawy, a tak¿e z
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych dotyczy w szczególnoœci:
1) umo¿liwienie podtrzymywania poczucia to¿samoœci
narodowej, etnicznej i jêzykowej uczniów nale¿¹cych do mniejszoœci narodowej,
2) udzielenie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej szko³a zapewnia poprzez kontakt wychowawców i nauczycieli z domem rodzinnym i œcis³¹
wspó³pracê z Poradni¹ Psychologiczno–Pedagogiczn¹ w Starogardzie Gdañskim,
3) organizowania opieki nad uczniami niepe³nosprawnymi, uczêszczaj¹cymi do szko³y – szko³a zapewnia
poprzez szczególne zainteresowania i pomoc w integracji ze spo³ecznoœci¹ uczniowsk¹, a w miarê
mo¿liwoœci finansowych dostosowanie urz¹dzeñ
szkolnych do potrzeb takich uczniów,
4) umo¿liwienie rozwijania zainteresowañ uczniów szko³a zapewnia poprzez organizowanie dzia³alnoœci pozalekcyjnej na zasadach ustalonych odrêbnymi
przepisami w miarê posiadanych œrodków finansowych,
5) realizowania indywidualnych programów nauczania
oraz ukoñczenia szko³y w skróconym czasie, szko³a zapewnia w oparciu o zarz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegó³owych zasad i
trybu udzielania zwolnieñ na indywidualny program
lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
§7
Szko³a zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne
warunki pracy i odpoczynku z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych w szko³ach ogólnych przepisów bhp. Do zadañ opiekuñczych szko³y nale¿¹ w szczególnoœci:
1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywaj¹cymi
w szkole podczas zajêæ obowi¹zkowych nadobowi¹zkowych i pozalekcyjnych z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) podczas zajêæ obowi¹zkowych, nadobowi¹zkowych i pozalekcyjnych opiekê nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadz¹cy te zajêcia,
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b) na ka¿dej jednostce lekcyjnej zajêæ, o której mowa w pkt.1 lit.a, prowadz¹cy zajêcia sprawdza i
odnotowuje w dzienniku obecnoœæ uczniów,
c) w czasie trwania zajêæ programowych oraz przerw
uczniowi nie wolno opuszczaæ terenu szko³y bez
opieki nauczyciela (przez teren szko³y nale¿y rozumieæ budynek szko³y wraz z otaczaj¹cym go
ogrodzonym boiskiem),
d) na pisemn¹ proœbê rodziców (opiekunów) uczeñ
mo¿e byæ zwolniony z zajêæ;
— przez nauczyciela na czas prowadzonych przez
niego zajêæ
— przez wychowawcê klasy z ca³ego dnia zajêæ
— przez dyrektora szko³y z dwóch lub wiêcej dni
zajêæ po konsultacji z wychowawc¹ klasy
e) nieobecnoœæ ucznia na zajêciach obowi¹zkowych
powinna byæ usprawiedliwiona przez rodziców lub
prawnych opiekunów niezw³ocznie po zakoñczeniu okresu nieobecnoœci, nie póŸniej jednak ni¿ w
ci¹gu 1 tygodnia
f) nieobecnoœæ ucznia pe³noletniego mo¿e byæ usprawiedliwiona przez samego ucznia na zasadach
okreœlonych lit. e w porozumieniu z rodzicem lub
prawnym opiekunem.
Zasady usprawiedliwiania nieobecnoœci na zajêciach uczniów–m³odocianych pracowników okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajêæ poza terenem szko³y w trakcie wycieczek organizowanych przez szko³ê z uwzglêdnieniem zasad zawartych
w odpowiednich przepisach prawnych. Szczegó³owe zasady organizowania wycieczek okreœla dyrektor szko³y w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹ w
Regulaminie wycieczek szkolnych oraz odrêbne przepisy prawne,
3) dy¿ury nauczycielskie w szkole z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych zasad:
a) poprzez dy¿ur nauczycielski rozumie siê sprawowanie opieki nad uczniami przebywaj¹cymi w okreœlonym rejonie szko³y (boiska) w czasie trwania
przerwy miêdzylekcyjnej, przed rozpoczêciem zajêæ w szkole i po ich zakoñczeniu,
b) miejsce i czas pe³nienia dy¿urów przez nauczycieli okreœla szczegó³owy tygodniowy harmonogram dy¿urów nauczycieli opracowany przez
dyrektora szko³y
c) do obowi¹zków nauczyciela dy¿uruj¹cego nale¿y
w szczególnoœci:
— punktualne rozpoczêcie i koñczenie dy¿uru
— przegl¹d pomieszczeñ ogólnodostêpnych w rejonie dy¿urów
— zwracanie uwagi na potencjalne zagro¿enia bezpieczeñstwa uczniów
— zwracanie uwagi na ³ad i porz¹dek w rejonie dy¿uru
— zatrzymywanie osób obecnych w szkole
— informowanie dyrektora o zaistnia³ych wypadkach i nieprawid³owoœciach zauwa¿onych podczas pe³nienia dy¿uru.
2. Szko³a zapewnia sprawowanie indywidualnej opieki
nad niektórymi uczniami, a zw³aszcza nad:
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1) uczniami rozpoczynaj¹cymi naukê poprzez stworzenie przez wychowawcê, nauczycieli i Szkoln¹
Radê M³odzie¿ow¹ warunków pobytu sprzyjaj¹cych aklimatyzacji ucznia w szkole
2) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narz¹dów ruchu, s³uchu i wzroku poprzez
sta³y kontakt z innymi uczniami, ich rodzicami i
personelem medycznym szko³y oraz wzajemn¹
wymian¹ informacji i doœwiadczeñ
3) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych
lub losowych potrzebne s¹ szczególne formy pomocy, poprzez sta³y kontakt z tymi uczniami, ich rodzicami, Poradni¹ Pedagogiczno–Psychologiczn¹,
a w razie potrzeby z wydzia³em rodzinnym s¹du
rejonowego oraz wzajemn¹ wymianê informacji i
doœwiadczeñ,
4) szko³a udziela pomocy materialnej uczniom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji materialnej.
§8
1. Dyrektor szko³y powierza ka¿dy oddzia³ szczególnej
opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli ucz¹cych w tym oddziale, zwanemu „wychowawc¹”.
2. Dla zapewnienia ci¹g³oœci pracy wychowawczej i jej
skutecznoœci po¿¹dane jest, by wychowawca prowadzi³ swój oddzia³ przez ca³y tok nauczania.
3. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ zmiany nauczyciela, któremu dyrektor szko³y powierzy³ zadania wychowawcy na umotywowany pisemny wniosek co najmniej
2/3 rodziców danej klasy, przed³o¿ony dyrektorowi
szko³y. Dyrektor szko³y w ci¹gu 14 dni od daty otrzymania wniosku przeprowadza postêpowanie wyjaœniaj¹ce, o którego wynikach powiadamia rodziców
i radê pedagogiczn¹. Zmiana wychowawcy mo¿e nast¹piæ w ci¹gu miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku
rodziców po wyra¿eniu w tej kwestii opinii przez radê pedagogiczn¹.
§9
Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów zawiera
Wewn¹trzszkolny system oceniania z Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Owidzu, stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszego statutu.
IV. ORGANY ZESPO£U
§ 10
1. Organami zespo³u s¹:
— Dyrektor Szko³y
— Rada Pedagogiczna
— Szkolna Rada M³odzie¿owa
— Rada Rodziców
2. Do pe³nej realizacji zadañ statutowych tworzy siê w
Zespole Szkó³ stanowiska kierownicze:
1) dwóch wicedyrektorów:
a) jeden z wicedyrektorów odpowiedzialny jest za
sprawy dydaktyczne poszczególnych jednostek
pedagogicznych w ca³ym Zespole Szkó³, œciœle
wspó³pracuje z kierownikiem szkolenia praktycznego i kierownikiem pracowni chemicznej.
Szczegó³owy wykaz zadañ wicedyrektora d/s
dydaktycznych zawarty jest w zakresie obowi¹zków.
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b) drugi wicedyrektor odpowiada za sprawy pedagogiczne w ca³ym Zespole
Szkó³, œciœle wspó³pracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem i wychowawcami poszczególnych oddzia³ów.
Szczegó³owy wykaz zadañ wicedyrektora d/s
pedagogicznych znajduje siê w zakresie obowi¹zków.
2) kierownika szkolenia praktycznego – szczegó³owy
wykaz zadañ znajduje siê w zakresie obowi¹zków.
3) kierownika pracowni chemicznej – szczegó³owy
wykaz zadañ znajduje siê w zakresie obowi¹zków.
4) kierownika internatu – szczegó³owy wykaz zadañ
znajduje siê w zakresie obowi¹zków.
Szczegó³owe wykazy zadañ, uprawnieñ i odpowiedzialnoœci znajduj¹ siê w teczkach osobowych nauczycieli, którym powierzono funkcjê kierownicz¹.
§ 11
Zasady wspó³dzia³ania organów szko³y:
1) ka¿dy organ ma mo¿liwoœæ swobodnego dzia³ania,
stawiania wniosków i podejmowania uchwa³,
2) swobodne dzia³anie i podejmowanie decyzji odbywa siê w ramach i granicach kompetencji okreœlonych Ustaw¹ o systemie oœwiaty i niniejszym
statutem,
3) sytuacje konfliktowe, ró¿nice zdañ rozstrzygane bêd¹ wewn¹trz zespo³u w drodze dyskusji,
4) kwestie sporne nie rozwi¹zane wewn¹trz szko³y kierowane bêd¹ do wyjaœnienia przez radcê prawnego
celem ustalenia wspólnego stanowiska,
5) zapewnia siê bie¿¹c¹ wymianê informacji pomiêdzy
organami szko³y w podejmowanych i planowanych
dzia³aniach przez:
— planowane zebrania Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców, Szkolnej Rady M³odzie¿owej
— doraŸne zebrania w miarê potrzeb
— przekazywanie korespondencji
§ 12
Dyrektor szko³y:
1) kieruje bie¿¹ca dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, wychowawcz¹ i opiekuñcz¹ szko³y oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekê nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez
aktywne dzia³ania prozdrowotne,
4) jest przewodnicz¹cym Rady Pedagogicznej,
5) realizuje uchwa³y Rady Pedagogicznej,
6) dysponuje œrodkami okreœlonymi w planie finansowym szko³y, zaopiniowanym przez radê pedagogiczn¹ i ponosi odpowiedzialnoœæ za ich prawid³owe
wykorzystanie
7) organizuje administracyjn¹, finansow¹ i gospodarcz¹ obs³ug¹ szko³y,
8) mo¿e na podstawie uchwa³y rady pedagogicznej
skreœliæ ucznia z listy uczniów,
9) jest kierownikiem zak³adu pracy dla zatrudnionych
w szkole nauczycieli i pracowników nie bêd¹cych nauczycielami,
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10) mo¿e, w porozumieniu z organem prowadz¹cym
szko³ê oraz wojewódzkim biurze pracy, zmieniaæ lub
wprowadzaæ nowe profile kszta³cenia zawodowego,
11) wykonuje inne zadania, wynikaj¹ce z przepisów
szczególnych.

z chwil¹ podjêcia decyzji o powstaniu Rady Szko³y.
Do czasu powstania Rady Szko³y, Rada Pedagogiczna wykonuje zadania w/w Rady okreœlone w ustawie zasiêgaj¹c opinii przedstawicieli rodziców i
uczniów.

§ 13

§ 16

Rada Pedagogiczna:
1) zatwierdza plan pracy szko³y
2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów
3) podejmuje uchwa³y w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole Szkó³
4) ustala organizacjê doskonalenia zawodowego nauczycieli
5) podejmuje uchwa³y w sprawach skreœlenia z listy
uczniów
6) uchwala regulamin w³asnej dzia³alnoœci
7) opiniuje projekt planu finansowego szko³y
8) opiniuje organizacjê pracy szko³y, w tym tygodniowy rozk³ad zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych
9) opiniuje wnioski dyrektora szko³y o przyznanie nauczycielom odznaczeñ, nagród i wyró¿nieñ
10) opiniuje propozycje dyrektora szko³y w sprawach
przydzia³u nauczycielom sta³ych prac i zajêæ w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p³atnych zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuñczych.

Rada Rodziców:
W zespole dzia³a rada rodziców stanowi¹ca reprezentacjê ogó³u rodziców uczniów zespo³u. Rodzice i nauczyciele wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ w sprawach wychowania
oraz kszta³cenia m³odzie¿y.
1) radê rodziców tworz¹ delegaci rad klasowych rodziców (po jednym). Radê klasow¹ w liczbie trzech osób
wybieraj¹ rodzice danego oddzia³u (klasy) na zebraniu ogólnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2) rada rodziców ustala regulamin swej dzia³alnoœci,
który nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem szko³y,
3) rada rodziców mo¿e wystêpowaæ do rady pedagogicznej, dyrektora lub jednostki prowadz¹cej z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi wszystkich spraw
zespo³u,
4) w celu wspierania dzia³alnoœci statutowej rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych sk³adek
oraz innych Ÿróde³. Wydatkowania funduszy okreœla
regulamin rady rodziców,
5) rodzice maj¹ prawo do:
— zapoznania siê ze statutem zespo³u,
— znajomoœci programu wychowawczego zespo³u,
— zapoznania siê z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzeniem egzaminów,
— uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego
dziecka, jego zachowania, i przyczyny trudnoœci w
nauce,
— uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kszta³cenia swych dzieci,
— wyra¿ania i przekazywania organowi sprawuj¹cemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy zespo³u.
6) czêstotliwoœæ organizowania spotkañ klasowych z
rodzicami zale¿y od potrzeb wymiany informacji oraz
dyskusji na tematy wychowawcze.
W ci¹gu roku szkolnego nie mo¿e byæ mniej ni¿
3 spotkania.
7) walne zebranie wszystkich rodziców organizowane
s¹ na wniosek rady rodziców, dyrektora szko³y i rady pedagogicznej.

§ 14
Szkolna Rada M³odzie¿owa:
1) Szkoln¹ Radê M³odzie¿owa tworz¹ wszyscy uczniowie zespo³u
2) opracowuje regulamin swojej dzia³alnoœci, który nie
mo¿e byæ sprzeczny ze statutem szko³y
3) przedstawia Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców
i Dyrektorowi Szko³y wnioski i opinie dotycz¹ce wszystkich spraw szko³y, w szczególnoœci dotycz¹ce:
— prawa do zapoznania z programami nauczania,
treœci¹, celami i stawianymi wymogami
— prawa do jawnej i umotywowanej oceny postêpu w
nauce i zachowaniu
— prawa do organizacji ¿ycia szkolnego umo¿liwiaj¹cego zachowanie w³aœciwych proporcji miêdzy
wysi³kiem szkolnym a mo¿liwoœci¹ rozwijania i zaspakajania w³asnych zainteresowañ
— prawa redagowania i wydawania gazetki szkolnej
— prawa organizowania dzia³alnoœci kulturalnej,
oœwiatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z w³asnymi potrzebami i mo¿liwoœciami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szko³y
4) mo¿e wnioskowaæ który z nauczycieli ma pe³niæ funkcjê opiekuna Szkolnej Rady M³odzie¿owej
§ 15
Rada Szko³y:
Tryb wyboru cz³onków Rady Szko³y okreœli szczegó³owo komisja mieszana z³o¿ona w równej liczbie z przedstawicieli:
— Rady Pedagogicznej
— Rady Rodziców
— Szkolnej Rady Rodziców

Rozdzia³ V
V. ORGANIZACJA SZKO£Y
§ 17
Terminy rozpoczêcia i koñczenia zajêæ dydaktyczno
wychowawczych, egzaminów, przerw œwi¹tecznych oraz
ferii zimowych i letnich okreœlaj¹ przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego wydane przez MENiS.
§ 18
Kalendarz roku szkolnego opracowuje dyrekcja szko³y i przedstawia Radzie Pedagogicznej.
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§ 19
Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i
opieki w danym roku szkolnym okreœla arkusz organizacyjny szko³y opracowany przez dyrekcjê, zatwierdzony przez organ prowadz¹cy szko³ê i zaopiniowany przez
organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny.
§ 20
Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ szko³y jest oddzia³ z³o¿ony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego ucz¹ siê wszystkich
przedmiotów obowi¹zkowych, okreœlonych planem nauczania.
§ 21
Organizacjê sta³ych, obowi¹zkowych i nadobowi¹zkowych zajêæ dydaktycznych i wychowawczych okreœla
tygodniowy rozk³ad zajêæ ustalony przez dyrektora szko³y, zatwierdzony w arkuszu organizacyjnym.
§ 22
Podstawow¹ form¹ pracy szko³y s¹ zajêcia dydaktyczno–wychowawcze prowadzone w systemie klasowo–lekcyjnym i praktyczna nauka zawodu. Godzina
lekcyjna trwa 45 minut, godzina zajêæ praktycznych i
praktyk trwa 55 minut.
§ 23
Przeciêtna liczba uczniów w oddziale powinna byæ nie
mniejsza ni¿ 26 i nie wiêksza ni¿ 34.
§ 24
Dyrektor szko³y przed rozpoczêciem roku szkolnego,
w miarê przydzielonych œrodków finansowych dokonuje
podzia³u oddzia³ów na grupy na zajêciach, wymagaj¹cych specjalnych warunków nauki i bezpieczeñstwa
zgodnych z przepisami wydanymi przez MENiS.
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4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich
zdolnoœci oraz zainteresowañ,
5) bezstronn¹ i obiektywn¹, umotywowan¹ ocenê wiedzy i umiejêtnoœci uczniów oraz sprawiedliwe ich
traktowanie,
6) udzielanie pomocy w przezwyciê¿aniu niepowodzeñ
szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
7) doskonalenie w³asnych umiejêtnoœci dydaktycznych
i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
8) nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworz¹ zespó³ przedmiotowy:
— przedmiotów ogólnokszta³c¹cych,
— przedmiotów zawodowych i szkolenia praktycznego.
Prac¹ zespo³u przedmiotowego kieruje powo³any
przez dyrektora szko³y przewodnicz¹cy zespo³u.
Cele i zadania zespo³u przedmiotowego obejmuj¹:
— zorganizowanie wspó³pracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania,
korelowanie treœci nauczania przedmiotów pokrewnych, a tak¿e uzgodnienia decyzji w sprawie
wyboru programów nauczania,
— wspólne opracowanie szczegó³owych kryteriów
oceniania uczniów z danych przedmiotów oraz
sposobów badania wyników nauczania,
— organizowania wewn¹trzszkolnego doskonalenia
zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla
pocz¹tkuj¹cych nauczycieli,
— wspó³dzia³anie w organizowaniu pracowni, a tak¿e w uzupe³nianiu ich wyposa¿enia,
— wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole
autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych
programów nauczania.
§ 28

1. Szko³a zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obs³ugi.
2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 okreœlaj¹ odrêbne przepisy.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególnoœci:
1) tworzenie warunków wspomagaj¹cych rozwój ucznia,
proces jego uczenia siê oraz przygotowanie do ¿ycia
w rodzinie i spo³eczeñstwie,
2) inspirowanie i wspomaganie dzia³añ zespo³owych
uczniów,
3) podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zanie
konfliktów w zespole uczniów oraz pomiêdzy uczniami a innymi cz³onkami spo³ecznoœci szkolnej.

§ 26

§ 29

Nauczyciel prowadzi pracê dydaktyczno–wychowawcz¹ i opiekuñcz¹ oraz jest odpowiedzialny za jakoœæ i
wyniki tej pracy oraz bezpieczeñstwo powierzonych jego opiece uczniów.

Wychowawca powinien:
1) otaczaæ indywidualn¹ opiek¹ ka¿dego wychowanka,
2) planowaæ i organizowaæ wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
— ró¿ne formy ¿ycia zespo³owego, rozwijaj¹ce jednostki i integruj¹ce zespó³ uczniowski,
— treœci i formy zajêæ tematycznych na godzinach
do dyspozycji wychowawcy,
3) wspó³dzia³aæ z nauczycielami ucz¹cymi w jego klasie, uzgadniaj¹c z nimi i koordynuj¹c ich dzia³ania
wychowawcze wobec ogó³u uczniów, a tak¿e wobec
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (do

Rozdzia³ VI
VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKO£Y
§ 25

§ 27
Zakres zadañ nauczycieli obejmuje:
1) odpowiedzialnoœæ za ¿ycie, zdrowie i bezpieczeñstwo uczniów,
2) prawid³ow¹ organizacjê i przebieg procesu dydaktycznego,
3) dba³oœæ o pomoce dydaktyczno–wychowawcze i
sprzêt szkolny,
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tyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych
jak i z ró¿nymi trudnoœciami i niepowodzeniami),
4) utrzymaæ kontakt z rodzicami, w celu:
— poznania i ustalenia potrzeb opiekuñczo–wychowawczych ich dzieci,
— okazywania im pomocy w ich dzia³aniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich
pomocy w swoich dzia³aniach,
— wspó³pracowaæ z wszystkimi specjalistami œwiadcz¹cymi kwalifikowan¹ pomoc w rozpoznawaniu
potrzeb i trudnoœci, tak¿e zdrowotnych oraz zainteresowañ i szczególnych uzdolnieñ uczniów.
§ 30
1. Wychowawcy oraz inni nauczyciele szko³y kontaktuj¹ siê z rodzicami uczniów na spotkaniach sta³ych,
a tak¿e w miarê potrzeb:
— na wniosek rodziców
— z inicjatywy wychowawcy, nauczyciela lub dyrektora szko³y.
2. Indywidualne kontakty nauczycieli z rodzicami odbywaj¹ siê na bie¿¹co we wszystkie dni nauki w tygodniu.
Spotkania te nie mog¹ odbywaæ siê w czasie przeznaczonym na zajêcia lekcyjne.
§ 31
Nauczyciele i wychowawcy maj¹ prawo korzystaæ w
swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej placówek i instytucji naukowych. Dotyczy to zw³aszcza nauczycieli–wychowawców pocz¹tkuj¹cych.
O pomoc tak¹ mog¹ wystêpowaæ z w³asnej inicjatywy lub za poœrednictwem dyrektora szko³y.
Rozdzia³ VII
VII. UCZNIOWIE SZKO£Y
§ 32
Zasady rekrutacji uczniów do szkó³ odbywaj¹ siê zgodnie z Decyzj¹ Kuratora Oœwiaty w Gdañsku i zatwierdzonymi przez radê pedagogiczn¹ zasadami rekrutacji
do klas pierwszych.
Komisjê rekrutacyjn¹ i komisjê egzaminacyjn¹ powo³uje dyrektor.
§ 33
Uczeñ ma prawo do:
1) w³aœciwie zorganizowanego procesu kszta³cenia,
zgodnie z zasadami higieny pracy umys³owej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole
zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo, ochronê przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej b¹dŸ psychicznej oraz ochronê i poszanowanie jego godnoœci,
3) korzystania z pomocy stypendialnej b¹dŸ doraŸnej,
zgodnie z odrêbnymi przepisami,
4) ¿yczliwego podmiotowego traktowania w procesie
dydaktyczno–wychowawczym
5) swobody wyra¿ania myœli i przekonañ, w szczególnoœci dotycz¹cych ¿ycia szko³y, a tak¿e œwiatopogl¹dowych i religijnych – jeœli nie narusza tym dobra
innych osób,

6) rozwijania zainteresowañ, zdolnoœci i talentów,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postêpów w nauce,
8) pomocy w przypadku trudnoœci w nauce,
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno–pedagogicznego i zawodowego,
10) korzystania z pomieszczeñ szkolnych, sprzêtu, œrodków dydaktycznych, ksiêgozbioru biblioteki podczas
zajêæ pozalekcyjnych,
11) wp³ywania na ¿ycie szko³y przez dzia³alnoœæ samorz¹dow¹ oraz zrzeszenie siê w organizacjach dzia³aj¹cych w szkole,
12) powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnej pracy klasowej – mo¿e siê
odbyæ tylko jedna taka praca w ci¹gu dnia, a w ci¹gu tygodnia nie wiêcej ni¿ trzy.
Sprawdzenie i oddanie prac klasowych powinno nast¹piæ przed up³ywem 14 dni.
13) absolwent ma prawo przyst¹piæ do egzaminu dojrza³oœci przed pañstwow¹ komisj¹ egzaminacyjn¹ powo³an¹ w szkole lub przy kuratorze oœwiaty, je¿eli tak¹
kurator powo³a³.
14) egzaminu z przygotowania zawodowego.
§ 34
Uczeñ ma obowi¹zek przestrzegania postanowieñ zawartych w statucie szko³y, a zw³aszcza dotycz¹cych:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajêciach lekcyjnych i w ¿yciu szko³y,
2) przestrzegania zasad kultury wspó³¿ycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
szko³y,
3) odpowiedzialnoœci za w³asne ¿ycie, zdrowie i higienê oraz rozwój,
4) dba³oœæ o wspólne dobro, ³ad i porz¹dek szko³y.
§ 35
Za rzeteln¹ naukê, dzia³alnoœæ publiczn¹ w klasie,
szkole lub œrodowisku oraz inne znacz¹ce osi¹gniêcia
uczeñ mo¿e byæ nagrodzony:
1) pochwa³¹ wychowawcy klasy w obecnoœci uczniów
klasy,
2) pochwa³¹ dyrektora szko³y w obecnoœci spo³ecznoœci szkolnej,
3) listem pochwalnym do rodziców przes³anym przez
dyrektora szko³y,
4) dyplomem honorowym,
5) nagrod¹ rzeczow¹.
§ 36
1. Za nieprzestrzeganie postanowieñ zawartych w statucie szko³y uczeñ mo¿e byæ ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy w obecnoœci
uczniów klasy,
2) upomnieniem lub nagan¹ dyrektora szko³y udzielon¹ publicznie w obecnoœci uczniów,
3) skreœleniem z listy uczniów, je¿eli:
— swoim zachowaniem stwarza zagro¿enie zdrowia lub ¿ycia uczniów, nauczycieli lub innych
pracowników szko³y,
— porzuci³ szko³ê w rozumieniu ust. 4,
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— uczeñ ma prawo do odwo³ania siê od decyzji do
organu prowadz¹cego placówkê lub organu prowadz¹cego nadzór pedagogiczny w terminie
7 dni od otrzymania decyzji.
2. Uczeñ ma prawo odwo³aæ siê w ci¹gu trzech dni od
powiadomienia go o na³o¿onej karze do dyrektora
szko³y.
Dyrektor szko³y w ci¹gu 7 dni przeprowadza postêpowanie wyjaœniaj¹ce i informuje ucznia o uchyleniu lub utrzymaniu kary przez karz¹cego.
Utrzymanie kary nie podlega odwo³aniu.
3. Szko³a informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
4. Przez porzucenie szko³y nale¿y rozumieæ ci¹g³¹, nieusprawiedliwion¹ nieobecnoœæ w szkole, trwaj¹c¹
co najmniej 2 miesi¹ce, podczas której wys³ano przynajmniej 3 zawiadomienia informacyjne o nieobecnoœci:
a) do rodziców ucznia, b¹dŸ do ucznia (w przypadku
jego pe³noletnoœci) z powiadomieniem rodziców.
Zawiadomienia, o których mowa wy¿ej powinny
byæ przekazane za poœrednictwem poczty, przy
czym ostatnie listem poleconym.
§ 37
Sk³adanie skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) uczeñ skargê mo¿e kierowaæ do:
— wychowawcy klasy
— dyrektora szko³y
— organu prowadz¹cego szko³ê
— organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny
— rzecznika praw ucznia,
2) w zale¿noœci od rodzaju skargi nale¿y kierowaæ j¹
do odpowiedniej osoby lub instytucji z zachowaniem
wy¿ej wymienionej kolejnoœci,
3) skarga wniesiona do wychowawcy lub do dyrektora
szko³y powinna byæ w ci¹gu 3 dni rozpatrzona.
Rozdzia³ VIII
VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE
POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SZKÓ£
§ 38
Tryb ustalania przedmiotów o zakresie rozszerzonym
w LO:
1) dyrektor szko³y w porozumieniu z organami szko³y
ustala w LO na pocz¹tku etapu edukacyjnego wybrane dla danego oddzia³u 2–4 przedmioty ujête w
podstawie programowej w zakresie rozszerzonym,
2) programy nauczania przedmiotów, o których mowa w
pkt.1 ustala siê dla oddzia³u lub grupy uczniów z ró¿nych oddzia³ów, uwzglêdniaj¹c zainteresowania
uczniów oraz mo¿liwoœci organizacyjne, kadrowe i
finansowe szko³y.
§ 39
Warunki zmiany profilu w trakcie nauki:
1) uczeñ deklaruje wybór profilu przy ubieganiu siê o
przyjêcie do liceum,
2) zmiany profilu uczeñ mo¿e dokonaæ nie póŸniej ni¿
przed up³ywem pierwszego roku nauki (na proœbê
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ucznia potwierdzon¹ przez rodzica lub opiekuna
prawnego)
— chêæ zmiany profilu musi byæ umotywowana
— uczeñ zmieniaj¹c profil musi zaliczyæ materia³ nauczania wynikaj¹cy z ró¿nic programowych w formie egzaminu klasyfikacyjnego, nie póŸniej ni¿
przed rozpoczêciem nowego roku szkolnego.
§ 40
Organizacja praktyk zawodowych w technikach:
1) ustala siê realizacjê praktyk zawodowych w klasie II
i III – termin praktyk okreœla dyrektor szko³y,
2) zajêcia praktyczne uczniów odbywaj¹ siê w ramach
tygodniowego rozk³adu zajêæ zgodnego z ramowymi
planami nauczania,
3) za organizacjê praktyk zawodowych odpowiadaj¹:
— kierownik szkolenia praktycznego
4) w miarê mo¿liwoœci szko³a zapewnia uczniom dodatkowe zajêcia pozaszkolne zwiêkszaj¹ce szansê
ich zatrudnienia poprzez wspó³pracê z urzêdami pracy, pracodawcami, placówkami kszta³cenia ustawicznego i placówkami kszta³cenia praktycznego.
§ 41
Organizacja pracowni chemicznej:
1) pracownia chemiczna realizuje swoje zadania i cele
zgodnie z ramowymi planami nauczania,
2) za organizacjê zajêæ odpowiada kierownik pracowni,
3) zajêcia w pracowni prowadzone s¹ w systemie klasowo–lekcyjnym w formie zajêæ laboratoryjnych,
4) pracownicy:
— pedagogiczni (kierownik pracowni, nauczyciele,
laborantka)
— obs³uga (sprz¹taczka)
5) prawa i obowi¹zki uczniów korzystaj¹cych z pracowni oraz szczegó³owe zasady dzia³alnoœci okreœla regulamin pracowni bêd¹cy za³¹cznikiem do statutu
szko³y,
6) dokumentacja:
pracownia prowadzi nastêpuj¹c¹ dokumentacjê:
— dzienniki zajêæ, które odbywaj¹ siê w pracowni
(przedmioty zawodowe)
— roczny plan pracy pracowni
— plan hospitacji kierownika.
§ 42
Organizacja pracowni technologii gastronomicznej:
1) pracownia technologii gastronomicznej realizuje swoje zadania i cele zgodnie z ramowym planem nauczania,
2) za organizacjê zajêæ dydaktycznych odpowiadaj¹
nauczyciele ucz¹cy przedmiotu technologia gastronomiczna,
3) zajêcia w pracowni prowadzone s¹ w formie æwiczeñ,
na których realizowane s¹ zagadnienia z zakresu
technologii gastronomicznej,
4) zajêcia odbywaj¹ siê w grupach. W ramach ka¿dej z
nich tworzy siê maksymalnie osiem zespo³ów. Ka¿dy zespó³ pracuje przy oddzielnym stanowisku.
5) prawa i obowi¹zki uczniów korzystaj¹cych z pracowni, oraz szczegó³owe zasady dzia³alnoœci okreœla re-
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gulamin szkolnej pracowni technologii gastro- nomicznej.
§ 43
Organizacja pracowni obs³ugi konsumenta:
1) pracownia obs³ugi konsumenta realizuje swoje zadania i cele zgodnie z ramowym planem nauczania,
2) za organizacjê zajêæ dydaktycznych odpowiadaj¹ nauczyciele ucz¹cy przedmiotu obs³uga konsumenta,
3) zajêcia w pracowni prowadzone s¹ w formie æwiczeñ,
na których realizowane s¹ zagadnienia z zakresu
obs³ugi konsumenta oraz organizacji imprez okolicznoœciowych i przyjêæ,
4) zajêcia odbywaj¹ siê w grupach. W ramach ka¿dej z
nich tworzy siê mniejsze zespo³y realizuj¹ce zadane
æwiczenia pod kontrol¹ nauczyciela. Ka¿dy zespó³
pracuje przy oddzielnym stanowisku,
5) prawa i obowi¹zki uczniów korzystaj¹cych z pracowni oraz szczegó³owe zasady dzia³alnoœci okreœla regulamin szkolnej pracowni obs³ugi konsumenta.
Rozdzia³ IX
BIBLIOTEKA
Zadania biblioteki
1) gromadzenie, opracowywania, przechowywanie materia³ów bibliotecznych,
2) obs³uga u¿ytkowników poprzez udostêpnianie zbiorów oraz prowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej,
3) zaspokajanie zg³oszonych przez u¿ytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
4) podejmowanie, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w szkole
programami i planami nauczania, ró¿norodnych form
pracy z zakresu edukacji czytelniczej,
5) przysposabianie uczniów do samokszta³cenia, dzia³ania na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z ró¿nych mediów, Ÿróde³ informacji, bibliotek,
6) rozbudzanie zainteresowañ czytelniczych i informacyjnych uczniów, kszta³towanie ich kultury czytelniczej,
7) wspó³praca z innymi bibliotekami i instytucjami.
Zadania nauczycieli bibliotekarzy
Prace pedagogiczne:
— udostêpnianie zbiorów, zgodnie z regulaminem biblioteki,
— prowadzenie ró¿nych form upowszechniania czytelnictwa,
— prowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej i poradniczej,
— udzia³ w realizacji programu edukacji czytelniczej
i medialnej – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w szkole
programami i planami nauczania,
— udzia³ w realizacji zadañ dydaktyczno–wychowawczych szko³y poprzez wspó³pracê z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, bibliotekami.
Prace organizacyjno–techniczne:
— prowadzenie zbiorów zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów oraz analiza obowi¹zuj¹cych w szkole programów i oferty rynkowej,

— ewidencja i opracowanie zbiorów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
— selekcja zbiorów,
— prowadzenie warsztatu informacyjnego (katalogi,
kartoteka),
— prowadzenie okreœlonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki,
— sporz¹dzenie projektów rocznych planów pracy
biblioteki,
— sporz¹dzanie projektów bud¿etu biblioteki zatwierdzanych przez Radê Pedagogiczn¹.
Lokal biblioteki
1) lokal biblioteki sk³ada siê z wypo¿yczalni i czytelni,
2) godziny otwarcia wypo¿yczalni i czytelni umo¿liwiaj¹ swobodny dostêp u¿ytkowników do zbiorów biblioteki.
Rozdzia³ X
INTERNAT
Zadania i nazwa
1. Internat jest placówk¹ przeznaczona dla m³odzie¿y
ucz¹cej siê poza miejscem sta³ego zamieszkania.
2 .Internat jest placówk¹ koedukacyjn¹.
— zadaniem internatu jest zapewnienie opieki wychowawczej wychowankom w okresie kszta³cenia
siê poza miejscem zamieszkania
— internat realizuje zadania okreœlone w ust. 1 we
wspó³pracy ze szko³ami, do których uczêszczaj¹
wychowankowie, oraz z rodzicami (opiekunami
prawnymi) wychowanków
— internat zapewnia wychowankom ca³odzienne wy¿ywienie, sanitarnohigieniczne warunki zakwaterowania i odpowiednie warunki do nauki
— internat oprócz warunków wymienionych w ust. 3
stwarza wychowankom mo¿liwoœci rozwijania zainteresowañ i uzdolnieñ, uczestnictwa w kulturze,
uprawiania sportu i turystyki.
3. Nazwa internatu zawiera:
— okreœlenie – internat
— oznaczenie siedziby
internat przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Owidzu
Bezpoœredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor szko³y.
Organy internatu.
4. Organami internatu s¹:
— dyrektor
— kierownik internatu
— rada wychowawcza internatu
— samorz¹d wychowanków
Organizacja
5. Internat realizuje swoje zadania ca³y rok szkolny, z
przerw¹ na okres ferii letnich i zimowych.
6.
1. Praca wychowawcza prowadzona jest w grupach
wychowawczych.
2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi 35.
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3. Za ca³okszta³t pracy z grup¹ wychowawcz¹ odpowiedzialny jest wychowawca.
Pracownicy
7. W internacie zatrudnia siê pracowników:
— pedagogicznych (kierownik internatu, wychowawcy)
— obs³ugi (opiekun nocny, sprz¹taczka, kucharka,
pomoce kuchenne, intendentka, magazynier)
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Nazwa Zespo³u Szkó³ umieszczona jest na pieczêci
urzêdowej.
§ 45
1. Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szko³ê gospodarki finansowej i materia³owej okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
§ 46

Wychowankowie
8
1. O przyjêciu do internatu decyduje kierownik internatu na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej.
2. Komisjê kwalifikacyjn¹ powo³uje dyrektor szko³y.
3. W sk³ad komisji wchodzi:
— kierownik internatu upowa¿niony przez dyrektora szko³y jako przewodnicz¹cy
— przedstawiciel rady wychowawczej
— przedstawiciel samorz¹du wychowawców
4. Pierwszeñstwo w przyjêciu do internatu przys³uguje:
— uczniom mieszkaj¹cym w miejscowoœci, z której
codzienny dojazd do szko³y nie jest mo¿liwy
— uczniom kontynuuj¹cym naukê, którzy w poprzednim roku szkolnym mieszkali w internacie
— wychowankom placówek opiekuñczo–wychowawczych korzystaj¹cych z opieki ca³kowitej
oraz dzieciom umieszczonym w rodzinach zastêpczych.
9.
1. Uczeñ, który nie zosta³ przyjêty do internatu mo¿e zwróciæ siê do dyrektora szko³y o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wychowanek mo¿e byæ usuniêty z internatu w
przypadku ra¿¹cego naruszenia obowi¹zków okreœlonych w regulaminie internatu.
10. Prawa i obowi¹zki wychowanka oraz szczegó³owe
zasady dzia³alnoœci internatu okreœla regulamin internatu bêd¹cy za³¹cznikiem do statutu szko³y.
Dokumentacja
11. Internat prowadzi nastêpuj¹c¹ dokumentacjê:
— dzienniki zajêæ grup wychowawczych
— roczny plan pracy internatu
— plan dy¿urów personelu pedagogicznego
— ksi¹¿kê wyjœæ i wyjazdów wychowanków
— plan hospitacji kierownika
— arkusze spostrze¿eñ o pracy pracowników pedagogicznych
Rozdzia³ XI
XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 44
1. Szko³a u¿ywa pieczêci urzêdowej zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Zespó³ Szkó³ posiada pieczêæ urzêdow¹ wspóln¹ dla
wszystkich szkó³ wchodz¹cych w jego sk³ad, zawieraj¹c¹ nazwê zespo³u.
3. W œwiadectwach szkolnych i innych dokumentach
wydawanych przez szko³y wchodz¹ce w sk³ad zespo³u szkó³, podaje siê nazwê szko³y.

Za³¹cznikami do statutu s¹:
1) wewn¹trzszkolny system oceniania,
2) program wychowawczy szko³y,
3) zasady rekrutacji,
4) program profilaktyki
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y NrXVIII/118/2004
Rady Powiatu Strogardzkiego
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
STATUT
ZESPO£U SZKÓ£ AGROBIZNESU
W SKÓRCZU
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Zespó³ Szkó³ Agrobiznesu, zwany dalej Zespo³em,
jest zespo³em szkó³ publicznych ponadgimnazjalnych i
ponadpodstawowych z siedzib¹ w Skórczu, ul. Kociewska 7.
§2
Podstaw¹ Statutu jest:
1. Ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie
oœwiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póŸniejszymi zmianami).
2. Przepisy wykonawcze do wy¿ej wymienionej ustawy.
3. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12,
poz 96) z póŸniejszymi zmianami.
4. Rozporz¹dzenie z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323) z póŸniejszymi
zmianami.
5. Rozporz¹dzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. W sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkó³ (Dz.U. Nr 61, poz. 624) z póŸniejszymi zmianami).
§3
1. W sk³ad Zespo³u wchodz¹ nastêpuj¹ce szko³y:
1. Ponadgimnazjalne dla m³odzie¿y – na podbudowie gimnazjum:
— LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE – o trzyletnim
cyklu nauczania
— LICEUM PROFILOWANE o profilu ekonomiczno–administracyjnym
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— ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA – wielozawodowa dla uczniów odbywaj¹cych praktyki
w zak³adach rzemieœlniczych i innych na podstawie umów o pracê dla m³odocianych pracowników w zakresie nastêpuj¹cych zawodów: fryzjer,
krawiec, sprzedawca, elektryk, tapicer, piekarz,
malarz, blacharz, mechanik, stolarz.
2. Ponadpodstawowe dla m³odzie¿y:
— Liceum Ekonomiczne – o piêcioletnim cyklu nauczania
Zawód: technik ekonomista
— Liceum Agrobiznesu – o piêcioletnim cyklu nauczania
Zawód: technik agrobiznesu
Specjalnoœæ: rachunkowoœæ spó³ek prawa handlowego
— Liceum Ogólnokszta³c¹ce – o czteroletnim cyklu nauczania
Profil (podstawowy) ogólny
3. Ponadpodstawowe dla doros³ych
— Wieczorowe Liceum Ogólnokszta³c¹ce na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej
— Zaoczne Liceum Ekonomiczne na podbudowie
szko³y podstawowej
4. Ponadgimnazjalne dla doros³ych
— Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce na
podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej
2. Szko³y ponadpodstawowe o których mowa w § 3
ust. 1 pkt. 2 funkcjonuj¹ jako szko³y wchodz¹ce w
sk³ad Zespo³u zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96 z póŸniejszymi
zmianami).
3. Jednoczeœnie, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa obecni uczniowie szko³y ponadpodstawowej pozostaj¹ nimi nadal, do czasu ukoñczenia
pe³nego etapu kszta³cenia, tj. do koñca roku szkolnego 2005/2006.
§4
1. Organem prowadz¹cym szko³ê jest Powiat Starogardzki.
2. Organem spawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oœwiaty w Gdañsku.
3. Zespó³ Szkó³ Agrobiznesu jest szko³¹ publiczn¹ która:
1) zapewnia bezp³atne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2) przeprowadza rekrutacjê uczniów w oparciu o zasadê powszechnej dostêpnoœci,
3) realizuje programy nauczania zawieraj¹ce podstawy programowe obowi¹zkowych przedmiotów
ogólnokszta³c¹cych i podstawy programowe kszta³cenia w zawodzie,
4) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów ustalone
przez MEN i S,
5) umo¿liwia uzyskanie œwiadectwa ukoñczenia szko³y, dyplomu i œwiadectwa dojrza³oœci.

CELE I ZADANIA
§5
1. Zespó³ realizuje cele okreœlone w ustawie o systemie oœwiaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególnoœci:
6) Umo¿liwia zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do uzyskania œwiadectwa ukoñczenia szko³y, a wymienionych:
— w § 3 ust. 1 pkt. 2 równie¿ œwiadectwo dojrza³oœci,
— w § 3 ust. 1 pkt. 1 podpunkty 1–2 oraz pkt. 3
równie¿ kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.
7) Umo¿liwia absolwentom dokonanie œwiadomego
wyboru miejsca pracy lub dalszego kierunku kszta³cenia
8) Umo¿liwia uczniom (s³uchaczom) podtrzymanie
poczucia to¿samoœci narodowej, etnicznej i religijnej.
9) Kszta³tuje œrodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce
realizowaniu celów i zasad okreœlonych w ustawie o systemie oœwiaty stosownie do warunków
szko³y i wieku uczniów.
10) Wspomaga wychowawcz¹ rolê rodziny.
11) Utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki.
12) Udziela pomocy uczniom pozostaj¹cym w trudnej
sytuacji materialnej i ¿yciowej.
13) Sprawuje opiekê nad uczniami pozostaj¹cymi w
trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej.
14) Wspó³pracuje z Poradni¹ Psychologiczno–Pedagogiczn¹
15) Umo¿liwia rozwijanie zainteresowañ uczniów poprzez udzia³ w ko³ach zainteresowañ, stosownie
do mo¿liwoœci szko³y
2. Zespó³ Szkó³ Agrobiznesu realizuje nastêpuj¹ce zadania:
1) w zakresie podtrzymywania poczucia to¿samoœci
narodowej i religijnej:
— wychowuje uczniów w szacunku do symboliki
narodowej,
— organizuje uroczystoœci z okazji rocznic i wydarzeñ o historycznej wymowie wa¿nej dla Narodu,
— umo¿liwia podtrzymywanie to¿samoœci religijnej poprzez dobrowolny udzia³ uczniów w nauce religii, rekolekcjach i innych formach
dzia³alnoœci,
2) w zakresie pomocy psychologiczno–pedagogicznej:
— wychowawca klasy jest bezpoœrednio odpowiedzialny za pomoc w rozwi¹zywaniu problemów
wychowawczych,
— wychowawca klasy wspó³pracuje z poradni¹
psychologiczno–pedagogiczn¹,
— szko³a mo¿e prowadziæ nauczanie indywidualne dla uczniów z orzeczeniami poradni specjalistycznej,
— wszyscy nauczyciele s¹ zaanga¿owani w rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
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3) w zakresie zadañ opiekuñczych Zespó³ zapewnia:
— Opiekê nad uczniami przebywaj¹cymi w Zespole podczas zajêæ obowi¹zkowych, nadobowi¹zkowych i pozalekcyjnych – przez nauczycieli i
wychowawców zgodnie z planem zajêæ.
— Opiekê nad uczniami podczas zajêæ poza terenem szko³y w czasie wycieczek organizowanych
przez szko³ê przez ca³y czas ich trwania: podczas wycieczek dydaktycznych, turystycznych i
biwaków zgodnie z planem 1 opiekun na nie wiêcej ni¿ 15 uczniów, w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej 1 opiekun na 10 uczniów.
— Dy¿ury nauczycieli w szkole zgodnie z planem
dy¿urów i zakresem powinnoœci.
— Opiekê nad uczniami w pracowniach zespo³u
sprawuj¹ nauczyciele zgodnie z planem zajêæ.
— Opiekê nad uczniami w czasie praktyk sprawuj¹ osoby wyznaczone przez kierownictwo zak³adów, z którymi zespó³ zawar³ odpowiednie
umowy oraz wicedyrektor.
— Opiekê nad uczniami – m³odocianymi pracownikami w czasie praktyk sprawuj¹ osoby wyznaczone przez kierownictwo zak³adów, z którymi
uczniowie zawarli umowê o pracê oraz wicedyrektor.
— Szczególn¹ trosk¹ otacza siê uczniów:
— klas pierwszych przez:
— szerok¹ informacjê o ¿yciu szko³y,
— kole¿eñsk¹ opiekê klas starszych,
— z zaburzeniami rozwojowymi – miêdzy innymi przez szczególn¹ troskê ze strony wychowawców klas, pomoc kole¿eñsk¹ itp.
— dotkniêtych przypadkami losowymi lub sytuacj¹ w rodzinie miêdzy innymi przez pomoc
materialn¹, kole¿eñsk¹ itp.
4) w zakresie rozwijania zainteresowañ uczniów:
— organizuje ko³a zainteresowañ,
— organizuje wycieczki przedmiotowe i turystyczno–krajoznawcze
5) w zakresie bezpieczeñstwa i higieny:
— organizuje szkolenia nauczycieli w zakresie bhp
— dokonywane s¹ kontrole bhp
— terminowo realizowane s¹ badania pracownicze i profilaktyczne
ORGANY ZESPO£U
§6
1. Organami zespo³u s¹:
— dyrektor,
— rada pedagogiczna,
— rada rodziców,
— samorz¹d uczniowski,
— samorz¹d internatu
2. Zasady wspó³dzia³ania organów szko³y.
1) Ka¿dy organ ma mo¿liwoœæ swobodnego dzia³ania,
stawiania wniosków i podejmowania uchwa³.
2) Swobodne dzia³anie i podejmowanie decyzji odbywa siê w ramach i granicach kompetencji okreœlonych Ustaw¹ o systemie oœwiaty i niniejszym
statutem.
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3) Sytuacje konfliktowe, ró¿nice zdañ rozstrzygane
bêd¹ wewn¹trz zespo³u w drodze dyskusji.
4) Kwestie sporne nie rozwi¹zane wewn¹trz szko³y
kierowane bêd¹ do wyjaœnienia przez organ prowadz¹cy, celem ustalenia wspólnego stanowiska.
5) Zapewnia siê bie¿¹c¹ wymianê informacji pomiêdzy organami szko³y w podejmowanych i planowanych dzia³aniach przez:
— planowane zebrania rady pedagogicznej, rady
rodziców i samorz¹du uczniowskiego,
— doraŸne zebrania zgodnie z potrzebami,
— przekazywanie korespondencji.
3. W Zespole utworzono nastêpuj¹ce stanowiska kierownicze:
— Wicedyrektora,
— Kierownika internatu,
— Kierownika gospodarczego
4. Gospodarkê finansow¹ i materia³owo rozliczeniow¹
w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy prowadzi g³ówny
ksiêgowy powo³any przez dyrektora.
§7
1. Zespo³em kieruje dyrektor powo³any na to stanowisko przez organ prowadz¹cy szko³ê.
2. Dyrektor wykonuje swoje obowi¹zki w ramach kompetencji okreœlonych ustaw¹ – w szczególnoœci:
— kieruje dzia³alnoœci¹ zespo³u i reprezentuje go na
zewn¹trz,
— wspó³pracuje ze wszystkimi organami zespo³u,
— rozstrzyga sprawy sporne miêdzy organami,
— jest przewodnicz¹cym Rady Pedagogicznej,
— wstrzymuje wykonanie uchwa³ rady pedagogicznej
niezgodnych z przepisami prawa,
— sprawuje nadzór pedagogiczny nad dzia³alnoœci¹
nauczycieli,
— dokonuje oceny pracy nauczycieli,
— sprawuje opiekê nad uczniami,
— tworzy warunki do realizacji zadañ dydaktyczno–wychowawczych i opiekuñczych szko³y,
— kszta³tuje twórcz¹ atmosferê pracy w szkole i w³aœciwe warunki pracy i stosunki miêdzy pracownikami,
— opracowuje arkusz organizacyjny,
— okreœla zakres odpowiedzialnoœci materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
— administruje zak³adowym funduszem œwiadczeñ
socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem,
— zapewnia odpowiedni stan bezpieczeñstwa i higieny pracy,
— dysponuje finansami szko³y,
— nadzoruje prawid³owe prowadzenie dokumentacji,
— prowadzi dokumentacjê pedagogiczn¹ zgodnie z
odrêbnymi przepisami.
3. Dyrektor mo¿e w drodze decyzji skreœliæ ucznia (s³uczacza) z listy uczniów w przypadkach okreœlonych
niniejszym statutem. Skreœlenie nastêpuje na podstawie uchwa³y rady pedagogicznej po zasiêgniêciu
opinii samorz¹du uczniowskiego.
4. Dyrektor jest kierownikiem zak³adu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i innych pracowników
i decyduje w szczególnoœci w sprawach:
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— zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników zespo³u,
— przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz¹dkowych nauczycielom i innym pracownikom
zespo³u,
— wystêpowania z wnioskami po zasiêgniêciu opinii
rady pedagogicznej w sprawach odznaczeñ, nagród i innych wyró¿nieñ dla nauczycieli i innych
pracowników.
5. Dyrektor mo¿e w porozumieniu z organem prowadz¹cym zespó³ i sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny oraz po zasiêgniêciu opinii Powiatowej Rady
Zatrudnienia zmieniæ lub wprowadziæ nowe zawody
lub profile kszta³cenia.
6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadañ wspó³pracuje z rad¹ pedagogiczn¹, rad¹ rodziców i samorz¹dem uczniowskim.
7. Dyrektor do pomocy w wykonywaniu swoich obowi¹zków powo³uje zgodnie z obowi¹zuj¹cym przepisami pracowników na stanowiska kierownicze
wymienione w § 6 pkt 3.
8. Dyrektor mo¿e odwo³aæ pracownika z funkcji kierowniczej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
9. Dyrektor powo³uje:
— Cz³onków komisji egzaminacyjnej egzaminu dojrza³oœci i z przygotowania zawodowego,
— Cz³onków szkolnej komisji rekrutacyjno–kwalifikacyjnej oraz jej przewodnicz¹cego,
— Przewodnicz¹cych zespo³ów przedmiotowych.
10. Do rozwi¹zywania okreœlonych spraw dyrektor mo¿e powo³aæ komisjê okreœlaj¹c jej sk³ad, przewodnicz¹cego i zadania.
11. Przewodnicz¹cy komisji przekazuje dyrektorowi informacjê i wnioski z pracy komisji.
§8
1. W Zespole dzia³a rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w zakresie realizacji zadañ statutowych Zespo³u dotycz¹cych kszta³cenia,
wychowywania i opieki. Przewodnicz¹cym rady jest
dyrektor.
2. Zebrania plenarne rady pedagogicznej s¹ organizowane przed rozpoczêciem roku szkolnego w ka¿dym
okresie (semestrze) w zwi¹zku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów (s³uchczy), po zakoñczeniu zajêæ szkolnych, oraz w miarê
bie¿¹cych potrzeb. Zebrania odbywaj¹ siê zgodnie z
planem, a ponadto mog¹ byæ organizowane na wniosek organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny z
inicjatywy przewodnicz¹cego, organu prowadz¹cego zespó³ albo co najmniej 1/3 cz³onków rady pedagogicznej.
3. W sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzenia
egzaminów i sprawdzianów rada pedagogiczna dzia³a zgodnie z obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej. W sk³ad rady pedagogicznej
wchodz¹ wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W zebraniach rady pedagogicznej uczestnicz¹
obowi¹zkowo wszyscy nauczyciele.

4. W zebraniach rady mog¹ braæ udzia³ z g³osem doradczym osoby zaproszone przez przewodnicz¹cego za zgod¹ lub na wniosek rady pedagogicznej.
5. Rada pedagogiczna uczestniczy w rozwi¹zywaniu
istotnych spraw wewnêtrznych Zespo³u.
6. Do kompetencji rady pedagogicznej nale¿¹:
— zatwierdzenie planów pracy Zespo³u,
— zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów (s³uchaczy),
— podejmowanie uchwa³ w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
— ustalania organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zespo³u,
— podejmowanie uchwa³ w sprawach skreœlenia z listy uczniów (s³uchaczy).
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególnoœci:
— organizacjê pracy Zespo³u,
— projekt planu finansowego Zespo³u,
— wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom sta³ych prac i zajêæ w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych p³atnych zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych,
— nowe kierunki kszta³cenia w szkole.
8. Rada pedagogiczna wykonuje zadania przewidziane
ustaw¹ – w szczególnoœci:
— uchwala statut Zespo³u i jego zmiany,
— przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego œrodków specjalnych i opiniuje plan
finansowy,
— mo¿e wystêpowaæ do organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny nad zespo³em z wnioskami o
zebranie i dokonanie oceny dzia³alnoœci zespo³u,
jej dyrektora lub innego nauczyciela,
— z w³asnej inicjatywy ocenia sytuacjê oraz stan zespo³u i wystêpuje z wnioskami do dyrektora, organu prowadz¹cego szko³ê w sprawach zajêæ
pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowi¹zkowych.
9. Rada pedagogiczna mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o
odwo³anie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub
innego stanowiska kierowniczego w zespole.
10. Uchwa³y rady pedagogicznej s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy jej cz³onków.
11. Szczegó³owe zadania i kompetencje rady pedagogicznej okreœla regulamin rady pedagogicznej.
12. Regulamin rady pedagogicznej opracowuje komisja
powo³ana przez radê pedagogiczn¹, nie mo¿e on
byæ sprzeczny ze statutem zespo³u.
§9
1. W Zespole dzia³a rada rodziców stanowi¹ca reprezentacjê ogó³u rodziców uczniów Zespo³u. Rodzice
i nauczyciele wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ w sprawach wychowania oraz kszta³cenia m³odzie¿y.
2. Radê rodziców tworz¹ delegaci rad klasowych rodziców (po jednym). Radê klasow¹ w liczbie 3 osób
wybieraj¹ rodzice danego oddzia³u (klasy) na zebraniu ogólnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
3. Rada rodziców ustala regulamin swej dzia³alnoœci,
który nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem szko³y.
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4. Rada rodziców mo¿e wystêpowaæ do rady pedagogicznej, dyrektora lub organu prowadz¹cego z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi wszystkich spraw
Zespo³u.
5. W celu wspierania dzia³alnoœci statutowej rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych sk³adek
oraz innych Ÿróde³. Sposób wydatkowania funduszy
okreœla regulamin rady rodziców.
§ 10
1. W Zespole dzia³a samorz¹d uczniowski zwany dalej samorz¹dem.
2. Samorz¹d tworz¹ wszyscy uczniowie Zespo³u. Opiekê nad samorz¹dem sprawuje wyznaczony nauczyciel (nauczyciele).
3. Samorz¹d wybiera radê samorz¹du spoœród zg³aszanych przez siebie kandydatów w g³osowaniu powszechnym i tajnym przez wszystkich uczniów. Rada
samorz¹du jest jedynym przedstawicielem ogó³u
uczniów. Rada samorz¹du œciœle wspó³pracuje z radami klasowymi.
4. Rada samorz¹du opracowuje regulamin samorz¹du,
który nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem Zespo³u.
5. Samorz¹d mo¿e przedstawiæ radzie pedagogicznej,
radzie rodziców i dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szko³y, a w szczególnoœci dotycz¹cych:
— prawa do zapoznania siê z programem nauczania,
jego treœci¹, celem i stawianymi wymaganiami,
— prawa do jawnej i umotywowanej oceny postêpów
w nauce i zachowaniu,
— prawa do organizacji ¿ycia szkolnego, umo¿liwiaj¹ce zachowanie w³aœciwych proporcji miêdzy wysi³kiem szkolnym, a mo¿liwoœci¹ rozwijania i
zaspokajania w³aœciwych zainteresowañ,
— prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej,
— prawa organizowania dzia³alnoœci kulturalnej,
oœwiatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z w³asnymi potrzebami i mo¿liwoœciami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
— prawa wyboru nauczyciela pe³ni¹cego rolê opiekuna samorz¹du.
6. Rada samorz¹du mo¿e wnioskowaæ kto z nauczycieli ma pe³niæ rolê opiekuna samorz¹du.
7. Proponowany opiekun mo¿e zwróciæ siê o pomoc w
prowadzeniu samorz¹du do innych nauczycieli.
§ 11
1. Wicedyrektor przejmuje na siebie czêœæ zadañ dyrektora szko³y, a w szczególnoœci:
1) pe³ni funkcjê zastêpcy dyrektora w przypadku jego nieobecnoœci w placówce,
2) organizuje i koordynuje bie¿¹cy tok dzia³alnoœci
wychowawców klas,
3) utrzymuje kontakt z ramienia dyrekcji Zespo³u z
rodzicami,
4) wspó³pracuje z Poradni¹ Psychologiczno–Pedagogiczn¹ i innymi instytucjami wspomagaj¹cymi pracê szko³y,
5) prowadzi czynnoœci zwi¹zane z nadzorem pedagogicznym wed³ug harmonogramu obowi¹zuj¹cego w danym roku szkolnym
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6) przygotowuje projekty nastêpuj¹cych dokumentów programowo–organizacyjnych szko³y:
a) rocznego planu pracy Zespo³u w czêœci dotycz¹cej dzia³alnoœci wychowawczo–opiekuñczej,
b) tygodniowego rozk³adu zajêæ szkolnych
c) informacji o stanie pracy Zespo³u w zakresie
mu przydzielonym,
d) sprawozdania z klasyfikacji semestralnej i rocznej.
7) jest bezpoœrednim prze³o¿onym s³u¿bowym z upowa¿nienia dyrektora szko³y dla nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy,
8) decyduje w bie¿¹cych sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo–opiekuñczego,
9) ma prawo do przydzielania zadañ s³u¿bowych i
wydawania poleceñ,
10) ma prawo do wnioskowania do dyrektora Zespo³u w sprawach nagród i wyró¿nieñ oraz kar porz¹dkowych nauczycieli,
11) ma prawo, pe³ni¹c nadzór pedagogiczny do formu³owania projektu oceny pracy podleg³ych mu
nauczycieli,
12) odpowiada s³u¿bowo przed dyrektorem Zespo³u,
rad¹ pedagogiczn¹, oraz organem prowadz¹cym.
§ 12
1. Kierownik internatu odpowiada za ca³okszta³t pracy
opiekuñczo–wychowawczej i organizacyjnej internatu – w szczególnoœci:
1) zapewnia w³aœciwe warunki socjalno–bytowe m³odzie¿y mieszkaj¹cej w internacie,
2) dba o prawid³ow¹ organizacjê zaopatrzenia w artyku³y ¿ywnoœciowe oraz sprzêt na potrzeby internatu,
3) sporz¹dza imienny miesiêczny wykaz uczniów korzystaj¹cych z wy¿ywienia w internacie,
4) przygotowuje projekty nastêpuj¹cych dokumentów programowo–organizacyjnych internatu:
— roczny plan pracy opiekuñczo–wychowawczej,
— tygodniowy rozk³ad zajêæ wychowawczych,
— informacje i sprawozdania o pracy internatu,
5) sprawuje bezpoœredni nadzór nad wychowawcami internatu,
6) organizuje i koordynuje bie¿¹cy tok dzia³alnoœci
internatu,
7) dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w internacie,
8) odpowiada s³u¿bowo przed dyrektorem Zespo³u,
rad¹ pedagogiczn¹ i organem prowadz¹cym.
ORGANIZACJA ZESPO£U SZKÓ£
§ 13
1. Podstawowymi formami dzia³alnoœci dydaktyczno–wychowawczej Zespo³u s¹:
a. obowi¹zkowe zajêcia lekcyjne,
b. obowi¹zkowe praktyki zawodowe,
c. przedmioty dodatkowe,
d. zajêcia pozalekcyjne,
e. zajêcia pozaszkolne.
2. Przy Zespole funkcjonuje internat.
3. Zespó³ prowadzi bibliotekê i czytelniê.
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4. W Zespole dzia³a Komisja ds. Pomocy Materialnej
dla Uczniów.
§ 14
1. Terminy rozpoczêcia i koñczenia zajêæ dydaktyczno–wychowawczych, egzaminów, przerw œwi¹tecznych oraz ferii zimowych i letnich okreœlaj¹ przepisy
w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Kalendarz roku szkolnego opracowuje dyrekcja i
przedstawia radzie pedagogicznej.
3. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i
opieki w danym roku szkolnym okreœla arkusz organizacyjny zespo³u opracowany przez dyrekcjê w terminie zgodnym z obowi¹zuj¹cymi przepisami na
podstawie planów nauczania prowadzonych szkó³
oraz planu finansowego zespo³u. Arkusz organizacyjny zespo³u zatwierdza organ prowadz¹cy zespó³
i sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny.
§ 15
1. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ zespo³u jest
oddzia³ z³o¿ony z uczniów (s³uchaczy), którzy w danym roku szkolnym ucz¹ siê wszystkich przedmiotów obowi¹zkowych okreœlonych planem nauczania
i programem.
2. Przeciêtna liczba uczniów (s³uchaczy) w oddziale
powinna byæ nie mniejsza ni¿ 26.
3. Dok³adn¹ liczbê uczniów (s³uchaczy) klas pierwszych
okreœla orzeczenie organizacyjne na dany rok szkolny.
4. Odzia³ dzieli siê na grupy w przypadku zajêæ wymagaj¹cych specjalnych warunków nauki i bezpieczeñstwa
z uwzglêdnieniem zasad okreœlonych w rozporz¹dzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
5. Podzia³y uczniów (s³uchaczy) w klasach na grupy
musz¹ byæ zgodne z odrêbnymi przepisami i uwzglêdniaæ mo¿liwoœci finansowe szko³y.
6. Niektóre obowi¹zkowe zajêcia edukacyjne i zajêcia
nadobowi¹zkowe mog¹ byæ prowadzone w grupach
miêdzyoddzia³owych i miêdzyszkolnych.
7. Liczba osób w grupie nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
15 uczniów (s³uchaczy).
8. Utworzenie grupy mniejszej ni¿ przewiduj¹ przepisy mo¿e siê dokonaæ jedynie za zgod¹ organu prowadz¹cego.
§ 16
1. Organizacjê sta³ych obowi¹zkowych i nadobowi¹zkowych zajêæ dydaktycznych i wychowawczych okreœla
tygodniowy rozk³ad zajêæ na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzglêdnieniem
zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Podstawow¹ form¹ pracy szko³y s¹ zajêcia dydaktyczno–wychowawcze prowadzone w systemie klasowo–lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê prowadzenie zajêæ w innym wymiarze, nie d³u¿szym jednak ni¿ 60 minut.
3. Rada pedagogiczna mo¿e wprowadziæ okresowo inny czas trwania zajêæ nie d³u¿szy ni¿ 1 godzina.
4. Stopieñ i zakres wymaganych umiejêtnoœci i wiadomoœci okreœlaj¹ kryteria ujête w Wewn¹trzszkolnym
Systemie Oceniania, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszego statutu.

5. Zespó³ prowadzi ko³a zainteresowañ i zajêcia nadobowi¹zkowe. Iloœæ kó³ oraz ich rodzaj organizuje
siê w zale¿noœci od zapotrzebowania uczniów z
uwzglêdnieniem mo¿liwoœci Zespo³u.
6. Uczniom rozpoczynaj¹cym naukê w szkole ponadgimnazjalnej, Zespó³ zapewnia, w miarê mo¿liwoœci,
kontynuowanie nauki przynajmniej jednego jêzyka
obcego.
7. Kandydat ubiegaj¹cy siê o przyjêcie do liceum profilowanego, deklaruje jednoczeœnie wybór profilu
ekonomiczno–administracyjnego.
8. Dyrektor Zespo³u, w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹, rad¹ rodziców i samorz¹dem uczniowskim, z
uwzglêdnieniem zainteresowañ uczniów oraz mo¿liwoœci organizacyjnych, kadrowych i finansowych,
wyznacza na pocz¹tku etapu edukacyjnego dla danego oddzia³u liceum ogólnokszta³c¹cego 2 – 4
przedmioty ujête w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
9. Kszta³cenie ogólne dla uczniów Zasadniczej Szko³y
Zawodowej realizowane jest w wymiarze trzech dni
w tygodniu.
10. Kszta³cenie teoretyczne zawodowe dla uczniów Zasadniczej Szko³y Zawodowej realizowane jest w formie kursów organizowanych przez Wojewódzki
Oœrodek Doskonalenia Zawodowego.
11. Realizacja zajêæ praktycznych i praktycznej nauki
zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej odbywa
siê u pracodawców na podstawie umowy o pracê w
celu nauki zawodu zawartej miêdzy pracodawc¹ a
uczniem.
12. Kszta³cenie w Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla doros³ych i Uzupe³niaj¹cym Liceum Ogólnokszta³c¹cym
prowadzone jest w formie stacjonarnej przez trzy dni
w tygodniu.
§ 17
1. Szko³a realizuje w ramach planu zajêæ dydaktycznych naukê religii i etyki, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
2. Na pocz¹tku pierwszego roku nauki rodzice uczniów
pisemnie deklaruj¹ uczestnictwo swoich dzieci w lekcjach religii.
3. W przypadku, kiedy obowi¹zuj¹ce przepisy nie pozwalaj¹ na zorganizowanie lekcji etyki, uczniowie
nieobjêci nauk¹ religii maj¹ zapewnion¹ opiekê na
terenie szko³y.
§ 18
1. Biblioteka zespo³u jest pracowni¹ szkoln¹ s³u¿¹c¹
realizacji potrzeb i zainteresowañ uczniów (s³uchaczy), zadañ dydaktyczno–wychowawczych zespo³u,
doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wœród rodziców
oraz w miarê mo¿liwoœci wiedzy o regionie.
2. Biblioteka dysponuje ksiêgozbiorem sk³adaj¹cym siê
z lektur szkolnych, literatury popularnonaukowej i
ró¿nych zbiorów specjalistycznych.
3. Z biblioteki mog¹ korzystaæ:
— Uczniowie (s³uchacze) Zespo³u
— Nauczyciele i inni pracownicy Zespo³u
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— Rodzice uczniów Zespo³u
— Inne osoby za zgod¹ dyrektora Zespo³u
4. Nauczyciel kieruj¹cy bibliotek¹ jest organizatorem
dzia³añ kulturowo–spo³ecznych na terenie zespo³u.
5. Biblioteka wspó³pracuje z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w zakresie organizowania dzia³añ kulturalno–oœwiatowych (wieczory poezji, wieczory autorskie
itp.), propagowania czytelnictwa, sta³ej wymiany informacji na temat posiadanych zbiorów.
6. Biblioteka wspó³pracuje z wydawnictwami, w zakresie bie¿¹cej aktualizacji ofert tych wydawnictw.
7. Korzystanie z biblioteki jest bezp³atne. Szczegó³ow¹ dzia³alnoœæ oraz zasady korzystania z biblioteki
okreœla regulamin.
§ 19
1. Nad bezpieczeñstwem uczniów czuwaj¹ i s¹ odpowiedzialni nauczyciele Zespo³u:
— w czasie lekcji – nauczyciel prowadz¹cy zajêcia,
— w czasie przerw miêdzy lekcjami – nauczyciele
dy¿uruj¹cy,
— w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajêæ poza szko³¹ – nauczyciel kierownik i opiekun.
2. Zasady, organizacjê i harmonogram dy¿urów w czasie przerw miêdzy lekcjami okreœla dyrektor Zespo³u.
3. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowanie w czasie ich trwania opieki nad uczniami
okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
§ 20
1. Uczniowie Zespo³u mog¹ zamieszkaæ w internacie.
2. Internat prowadzi dzia³alnoœæ przez ca³y rok szkolny.
3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie przekracza 35.
4. Tygodniowy wymiar zajêæ opiekuñczych i wychowawczych z jedn¹ grup¹ wychowawcz¹ w internacie wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych.
5. Za zgod¹ organu prowadz¹cego Zespó³, w internacie
mo¿na zatrudniæ wychowawcê – opiekuna nocnego.
6. Wszyscy uczniowie mog¹ korzystaæ z wy¿ywienia w
sto³ówce internatu.
7. Ceny posi³ków wynikaj¹ z kalkulacji ¿ywienia.
8. Prawa i obowi¹zki wychowanka oraz szczegó³owe
zasady dzia³alnoœci internatu okreœla regulamin internatu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do niniejszego statutu.
§ 21
Na wniosek samorz¹du uczniowskiego mo¿e byæ w
miarê mo¿liwoœci udostêpnione uczniom pomieszczenie na dzia³alnoœæ zgodn¹ z regulaminem tego organu.
Pomieszczeniem tym opiekuj¹ siê uczniowie pod nadzorem nauczyciela.
§ 22
1. Zespó³ wspó³pracuje z poszczególnymi rodzicami w
sprawach wychowania i kszta³cenia uczniów.
2. Co najmniej cztery razy w roku Zespó³ organizuje
sta³e spotkania z rodzicami uczniów ka¿dej klasy w
celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i
edukacyjne.
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3. Na pierwszych spotkaniach wychowawcy zapoznaj¹ rodziców z treœci¹ wewn¹trzszkolnego systemu
oceniania.
4. Oprócz sta³ych spotkañ Zespó³ zapewnia ka¿demu z
rodziców mo¿liwoœæ uzyskania informacji na temat
zachowania i postêpów w nauce oraz informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kszta³cenia
jego dziecka.
5. W niecierpi¹cych zw³oki sprawach edukacyjno–wychowawczych Zespó³ podejmuje dzia³ania w celu
skontaktowania siê z rodzicami (opiekunami) ucznia.
§ 23
1. Dzia³alnoœæ Zespo³u uwzglêdnia potrzeby œrodowiska
lokalnego.
2. Zespó³ wspó³pracuje w upowszechnianiu oœwiaty z
odpowiednimi organami:
— Instytucjami samorz¹dowymi na szczeblu gminy,
powiatu i województwa,
— Organami w³adzy pañstwowej,
— Organizacjami pozarz¹dowymi.
3. W ramach tej wspó³pracy zespó³ mo¿e powy¿szym instytucjom udostêpniaæ pracownie i inne pomieszczenia dydaktyczne oraz kadrê pedagogiczn¹ do dzia³añ
o charakterze oœwiatowym i wychowawczym.
4. Zespó³ pomaga szko³om gimnazjalnym w prowadzeniu orientacji zawodowej przez:
— prowadzenie dni otwartych,
— udostêpnianie pracowni,
— akcje reklamowe w szko³ach.
5. Zespó³ wspó³pracuje ze œrodowiskiem lokalnym w
organizowaniu uroczystoœci, spotkañ, imprez i zawodów.
6. Uczniowie (s³uchacze) zespo³u mog¹ uczestniczyæ w
dzia³alnoœci i pracach na rzecz œrodowiska i zapoznaæ siê z jego problemami.
§ 24
Zespó³ mo¿e przyjmowaæ s³uchaczy zak³adów kszta³cenia nauczycieli oraz studentów szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych nauczycieli na praktyki pedagogiczne na
podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiêdzy dyrektorem lub za jego zgod¹ z poszczególnymi nauczycielami, a zak³adami kszta³cenia nauczycieli lub
szko³¹ wy¿sz¹.
§ 25
1. Wychowawcy klas w czasie godziny do dyspozycji
wychowawcy i godziny z wychowawc¹ realizuj¹ program doradztwa zawodowego ujêty w planie pracy
wychowawcy klasowego.
2. Zespó³ wspó³pracuje z poradni¹ psychologiczno–pedagogiczn¹ oraz z Powiatowym Urzêdem Pracy w
zakresie doradztwa zawodowego.
3. Zespó³ umo¿liwia studentom i przedstawicielom wy¿szych uczelni prowadzenie spotkañ na temat wyboru dalszego kierunku kszta³cenia.
4. W miarê zapotrzebowania i mo¿liwoœci w Zespole
organizowane s¹ spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów (ekonomistów, prawników, prywatnych przedsiêbiorców itp.)
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5. Uczniowie (s³uchacze) Zespo³u mog¹ uczestniczyæ
w zorganizowanych przez szko³ê wyjazdach na imprezy zwi¹zane z rekrutacj¹ na wy¿sze uczelnie.
§ 26
1. Dla realizacji celów statutowych Zespó³ posiada:
— Budynek wraz z wyposa¿eniem,
— Salê gimnastyczn¹,
— Internat,
— Kompleks boisk sportowych.
2. Mienie Zespo³u ma s³u¿yæ jak najlepiej celom statutowym oraz byæ szanowane i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKO£Y.
§ 27
1. Dla zapewnienia funkcjonowania zespo³u dyrektor
zatrudnia nauczycieli (wychowawców) oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obs³ugi.
2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w punkcie 1. okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
3. Pracowników i administracjê obowi¹zuje regulamin
pracy, a nauczycieli i wychowawców równie¿ karta
nauczyciela (uk³ad zbiorowy).
§ 28
Nauczyciel prowadzi pracê dydaktyczno–wychowawcz¹ i opiekuñcz¹ jest odpowiedzialny za jakoœæ i wyniki
tej pracy i bezpieczeñstwo powierzonych jego opiece
uczniów, a szczególnie:
— odpowiada za ¿ycie, zdrowie i bezpieczeñstwo
uczniów,
— realizuje przebieg procesu dydaktycznego,
— dba o pomoce dydaktyczne, sprzêt szkolny i otoczenie,
— wspiera rozwój zdolnoœci uczniów (s³uchaczy) oraz
ich zainteresowania,
— bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów (s³uchaczy) oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów
(s³uchaczy),
— udziela mo¿liwej pomocy w przezwyciê¿aniu niepowodzeñ szkolnych w oparciu o rozpoznanie w³asne lub poradni,
— wspó³pracuje z rodzicami w sprawach szkolnych,
— doskonali umiejêtnoœci dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej,
— podejmuje czynnoœci ustalone przez dyrekcjê, radê pedagogiczn¹, zespó³ przedmiotowy maj¹cy
na celu prawid³owy przebieg procesu dydaktyczno–wychowawczego i funkcjonowanie szko³y.
— zapoznaje uczniów (s³uchaczy) i rodziców z wymaganiami oraz kryteriami oceniania z zakresu
nauczanego przedmiotu
§ 29
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworz¹ zespó³ przedmiotowy.

2. W zespole dzia³aj¹ zespo³y przedmiotowe:
— przedmiotów ogólnokszta³c¹cych,
— przedmiotów zawodowych,
3. Prac¹ zespo³u przedmiotowego kieruje powo³any
przez dyrektora szko³y przewodnicz¹cy zespo³u.
4. Cele i zadania zespo³u przedmiotowego obejmuj¹:
— zorganizowanie wspó³pracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania,
korelowanie treœci nauczania przedmiotów pokrewnych, a tak¿e uzgodnienia decyzji w sprawie
wyboru programów nauczania,
— wspólne opracowanie szczegó³owych kryteriów
oceniania uczniów (s³uchaczy) z danych przedmiotów oraz sposobów badania wyników nauczania,
— organizowania wewn¹trzszkolnego doskonalenia
zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla
pocz¹tkuj¹cych nauczycieli,
— wspó³dzia³anie w organizowaniu pracowni, a tak¿e w uzupe³nianiu ich wyposa¿enia,
— wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole
autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych
programów nauczania.
§ 30
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególnoœci:
— tworzenie warunków wspomagaj¹cych rozwój
ucznia (s³uchacza), proces jego uczenia siê oraz
przygotowania do ¿ycia w rodzinie i spo³eczeñstwie,
— inspirowanie i wspomaganie dzia³añ zespo³owych
uczniów (s³uchaczy),
— podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zywanie konfliktów w zespole uczniów (s³uchaczy)
oraz pomiêdzy uczniami (s³uchaczami), a innymi
cz³onkami spo³ecznoœci szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadañ, o których mowa w ust. 1:
— otacza indywidualn¹ opiek¹ ka¿dego wychowanka,
— planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami, ró¿ne formy ¿ycia zespo³owego, rozwijaj¹ce jednostki i integruj¹ce zespó³ uczniowski,
— ustala treœci i formy zajêæ tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy i godzin¹ z wychowawc¹,
— wspó³dzia³a z nauczycielami ucz¹cymi w jego klasie (oddziale) uzgadniaj¹c z nimi i koordynuj¹c ich
dzia³ania wychowawcze wobec ogó³u uczniów, a
tak¿e wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z ró¿nymi trudnoœciami i
niepowodzeniami),
— utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
— poznania i ustalenia potrzeb opiekuñczo – wychowawczych ich dzieci,
— wspó³dzia³ania z rodzicami, okazywania im pomocy w ich dzia³aniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich
dzia³aniach,
— w³¹czenia ich w sprawy ¿ycia klasy i szko³y,
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— wspó³pracuje ze specjalistami œwiadcz¹cymi kwalifikowan¹ pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudnoœci, tak¿e zdrowotnych oraz zainteresowañ i
szczególnych uzdolnieñ uczniów (s³uchaczy). Organizacjê i formy udzielania tej pomocy na terenie szko³y okreœlaj¹ przepisy w sprawach zasad
udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
3. Wychowawca spe³nia swoje zadania odpowiednio
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków œrodowiskowych miêdzy innymi przez:
— systematyczny kontakt z rodzicami poprzez wywiadówkê i zebrania, doraŸny kontakt telefoniczny i listowy poprzez kancelariê szko³y i dzienniczek
ucznia,
— wspó³pracê z osobami, instytucjami i organizacjami zwi¹zanymi z dzia³alnoœci¹ wychowawczo–opiekuñcz¹,
— analizê frekwencji, wyników nauczania i zachowania,
— systematyczne prowadzenie dokumentacji.
4. Wychowawca ma prawo korzystaæ w swej pracy z
pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony w³aœciwych placówek i instytucji oœwiatowych i naukowych, poradni, lekarza i higienistki szkolnej oraz
zawodowego kuratora.
§ 31
1. Do szczególnych zadañ wychowawcy internatu nale¿y:
1) dbanie o realizacjê obowi¹zku szkolnego przez
wychowanków,
2) wspó³udzia³ w opracowywaniu planu dydaktyczno – wychowawczego internatu
3) organizowanie zajêæ dydaktyczno–wychowawczych dla wychowanków,
4) wspó³praca z wychowawcami klas i nauczycielami,
5) rozpoznawanie warunków ¿ycia i nauki uczniów
sprawiaj¹cych trudnoœci w realizacji procesu dydaktyczno–wychowawczego,
6) opracowywanie wniosków dotycz¹cych uczniów
wymagaj¹cych szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
7) wspó³praca z Poradni¹ Psychologiczno–Pedagogiczn¹,
8) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków
w wiadomoœciach szkolnych uczniom napotykaj¹cym na szczególne trudnoœci w nauce,
9) udzielanie porad uczniom w rozwi¹zywaniu trudnoœci powstaj¹cych na tle konfliktów rodzinnych,
10) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadaj¹cym
trudnoœci w kontaktach rówieœniczych i œrodowiskowych,
11) przeciwdzia³anie skrajnym formom niedostosowania spo³ecznego m³odzie¿y,
UCZNIOWIE SZKO£Y,
§ 32
Zasady rekrutacji uczniów do szkó³ odbywaj¹ siê zgod-
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nie z Decyzj¹ Pomorskiego Kuratora Oœwiaty w Gdañsku
i zatwierdzonymi przez radê pedagogiczna zasadami rekrutacji do klas pierwszych (za³¹cznik nr 4 do niniejszego statutu).
§ 33
1. Do Zasadniczej Szko³y Zawodowej uczêszczaj¹
uczniowie po ukoñczeniu gimnazjum, nie d³u¿ej ni¿
do ukoñczenia 21 roku ¿ycia.
2. Do liceów uczêszczaj¹ uczniowie po ukoñczeniu gimnazjum, nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 22 roku ¿ycia.
3. Do oddzia³ów ponadpodstawowych uczêszczaj¹
uczniowie po ukoñczeniu szko³y podstawowej, nie
d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 22 roku ¿ycia.
§ 34
Prawa i obowi¹zki ucznia (s³uchacza) okreœla szczegó³owo regulamin szko³y.
1. Uczeñ ma prawo do:
— bezp³atnej nauki,
— w³aœciwie zorganizowanego procesu kszta³cenia
zgodnie z zasadami higieny pracy umys³owej,
— opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo, ochronê przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej b¹dŸ psychicznej oraz ochronê i poszanowanie jego
godnoœci,
— korzystania z pomocy stypendialnej b¹dŸ doraŸnej,
zgodnie z odrêbnymi przepisami i uwzglêdnieniem
mo¿liwoœci finansowych zespo³u,
— ¿yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie
dydaktyczno– wychowawczym,
— swobody wyra¿ania myœli i przekonañ, w szczególnoœci dotycz¹cych ¿ycia szko³y, a tak¿e œwiatopogl¹dowych i religijnych – je¿eli nie narusza
tym dobra innych osób,
— rozwijania zainteresowalñ, zdolnoœci i talentów,
— sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz
ustalonych sposobów kontroli postêpów w nauce,
— pomocy w przypadku trudnoœci w nauce,
— korzystania zgodnie z przeznaczeniem z pomieszczeñ szkolnych, sprzêtu, œrodków dydaktycznych,
ksiêgozbioru biblioteki, równie¿ podczas zajêæ pozalekcyjnych,
— wp³ywania na ¿ycie szko³y poprzez dzia³alnoœæ
samorz¹dow¹ oraz zrzeszanie siê w organizacjach
dzia³aj¹cych w szkole.
2. Uczeñ (s³uchacz) ma obowi¹zek przestrzegania postanowieñ zawartych w statucie szko³y, a zw³aszcza
dotycz¹cych:
— przestrzegania zasad regulaminu uczniowskiego
i statutu szko³y,
— systematycznego i aktywnego uczestniczenia w
zajêciach lekcyjnych i w ¿yciu szko³y,
— przestrzegania zasad kultury wspó³¿ycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, pracowników szko³y i innych,
— odpowiedzialnoœci za w³asne ¿ycie, zdrowie i higienê oraz rozwój,
— dba³oœci o mienie, wspólne dobro, ³ad i porz¹dek
w szkole,
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— systematycznego usprawiedliwiania nieobecnoœci najpóŸniej w terminie jednego tygodnia; nieobecnoœci s¹ usprawiedliwiane przez rodziców
(opiekunów lub wychowawców internatu) z wyj¹tkiem uczniów pe³noletnich, którzy mog¹ usprawiedliwiaæ siê samodzielnie; w przypadku
nieobecnoœci na wszelkiego typu egzaminach podstaw¹ usprawiedliwienia jest zwolnienie lekarskie.
§ 35
1. W przypadku naruszenia praw ucznia (s³uchacza)
zawartych w § 34 pkt 1 uczeñ (s³uchacz), jego rodzice lub opiekun prawny mo¿e z³o¿yæ skargê do dyrektora Zespo³u.
2. Skarga w formie pisemnej powinna wp³yn¹æ w terminie 7 dni od chwili naruszenia praw ucznia.
3. Dyrektor powo³uje zespó³ z³o¿ony z dyrektora lub wicedyrektora i dwóch nauczycieli. Do zespo³u nie mo¿e byæ powo³ana osoba, która jest pos¹dzona o
naruszenie praw ucznia.
4. Zespó³, o którym mowa w § 33 pkt 3., po konsultacji
z Samorz¹dem Uczniowskim i Rad¹ Rodziców, wydaje opiniê.
5. Na podstawie opinii zespo³u, dyrektor wydaje decyzjê w terminie 14 dni od chwili z³o¿enia skargi.
6. Od powy¿szej decyzji zainteresowany mo¿e odwo³aæ
siê do Rzecznika Praw Ucznia w Kuratorium Oœwiaty w Gdañsku.
§ 36
1. Uczeñ (s³uchaczy) za wzorow¹ postawê i wyró¿niaj¹ce czyny oraz zachowanie jest nagradzany:
1) stosuje siê nastêpuj¹ce formy nagród:
— pochwa³a wychowawcy wobec klasy,
— pochwa³a dyrektora wobec szko³y,
— list pochwalny do rodziców,
— umieszczenie informacji w kronice i gablocie,
— nagroda rzeczowa,
— inne wyró¿nienia i nagrody ustalone przez dyrektora.
2) do nagrody mo¿e typowaæ ucznia (s³uchacza) wychowawca, nauczyciel, zarz¹d samorz¹du, rada
rodziców, przedstawiciele samorz¹dów lokalnych,
3) propozycje nagród wymienionych w l podpunkcie
od gwiazdki 3 do 6 rozpatruje rada pedagogiczna, która podejmuje w tej sprawie uchwa³ê,
4) nagrody rzeczowe i pieniê¿ne mog¹ byæ przyznawane, gdy zespó³ dysponuje œrodkami na ten cel,
5) nagrody mog¹ byæ sponsorowane przez jednostki z zewn¹trz.
2. Uczeñ (s³uchacz) za nieprzestrzeganie regulaminu
szkolnego i zachowanie odbiegaj¹ce od ogólnie przyjêtych norm spo³ecznych, mo¿e byæ ukarany.
1) Zachowuj¹c zasadê stopniowania kar oraz ich indywidualnego wymierzania, stosuje siê nastêpuj¹ce formy kar:
— Upomnienie – za sporadyczne wykroczenie nie
maj¹ce istotnego wp³ywu na kolegów i otoczenie.
— Nagana dyrektora – za powtarzaj¹ce siê wykroczenie i jednorazowe powa¿ne naruszanie statutu szko³y nie maj¹ce du¿ego wp³ywu na
otoczenie.

— Przeniesienie do innej szko³y – za powtarzaj¹ce siê wykroczenia i jednorazowe powa¿ne naruszenie statutu szko³y maj¹ce wp³yw na
otoczenie.
— Skreœlenie z listy uczniów (s³uchaczy) – za chuligañski wybryk, przestêpstwo lub uporczywe
naruszanie porz¹dku i dyscypliny w szkole, kradzie¿ mienia szkolnego, lub osobistego ucznia,
rozbój na terenie szko³y, lub poza ni¹, lekcewa¿¹cy stosunek do obowi¹zków, je¿eli praca z
uczniem nie rokuje pozytywnych rezultatów –
na podstawie uchwa³y rady pedagogicznej, po
zasiêgniêciu opinii rady samorz¹du rada pedagogiczna mo¿e nadaæ wydaleniu klauzulê natychmiastowej wykonalnoœci, gdy przestêpstwo
zagra¿a bezpieczeñstwu ludzi lub rzeczy, albo
godzi w interes spo³eczny lub strony,
2) Kary wymienione w ust. 2, pkt 1, podpunkty pierwszy i drugi wymierza odpowiednio wychowawca i
dyrektor po rozpoznaniu sprawy. O zastosowaniu
kary informuj¹ oni radê pedagogiczn¹ na najbli¿szym posiedzeniu.
3) Kary wymienione w ust. 2 pkt 1, podpunkty trzeci
i czwarty wymierza rada pedagogiczna podejmuj¹c w tej sprawie uchwa³ê. Skreœlenie z listy
uczniów nastêpuje na podstawie decyzji administracyjnej, po zasiêgniêciu opinii rady samorz¹du
uczniów.
4) Kary, o których mowa w punkcie 2 mog¹ byæ zawieszone przez dyrektora na okres do pó³ roku, za
porêczeniem wychowawcy klasy lub rady samorz¹du uczniów i rady rodziców.
5) Rodzice (opiekunowie) lub uczeñ (s³uchacz) mog¹ odwo³aæ siê od decyzji o karze w terminie 7 dni
od dnia poinformowania ucznia o karze. Odwo³anie w formie pisemnej winno byæ skierowane do
dyrektora.
6) Ostateczn¹ decyzjê dyrektor podejmuje w terminie
14 dni od daty z³o¿enia odwo³ania po uprzednich
konsultacjach z rad¹ pedagogiczn¹ i samorz¹dem
uczniowskim.
7) Od decyzji dyrektora przys³uguje odwo³anie zgodnie z Kodeksem Postêpowania Administracyjnego.
8) Nie promowanie do wy¿szej klasy nie mo¿e byæ
przyczyna skreœlenia z listy uczniów, chyba ¿e
uczeñ przekroczy³ wiek okreœlony w § 28. Uchwa³ê w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE.
§ 37
1. Zespó³ u¿ywa pieczêci urzêdowej zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Zespó³ posiada pieczêæ urzêdow¹ wspóln¹ dla
wszystkich szkó³ wchodz¹cych w jego sk³ad, zawieraj¹c¹ nazwê zespo³u.
3. Tablice szkó³ wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u, maj¹ u
góry nazwê Zespo³u, a u do³u nazwê szko³y.
4. Na œwiadectwach i innych dokumentach wydawanych przez szko³y wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u, podaje siê nazwê szko³y bez czêœci okreœlaj¹cej nazwê
zespo³u.
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§ 38
1. Uroczystoœci szkolne odbywaj¹ siê z poszanowaniem tradycji narodowych i szkolnych.
2. Zespó³ prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrêbnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez zespól gospodarki finansowej i materia³owej okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
4. Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna na
wniosek dyrektora, nauczycieli, rady rodziców, samorz¹du uczniowskiego.
§ 39
Statut wchodzi w ¿ycie z dat¹ wskazan¹ w uchwale
Rady Powiatu Starogardzkiego o nadaniu statutu temu
Zespo³owi.
Za³¹cznik nr 1
WEWN¥TRZSZKOLNY
SYSTEM OCENIANIA.
Podstawa prawna:
— Rozporz¹dzenie MEN z dnia 21 marca 2001 roku w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko³ach
publicznych (Dz.U. Nr 29, poz 323) z póŸniejszymi
zmianami.
1
Niniejszy regulamin bêd¹cy za³¹cznikiem do Statutu
Zespo³u Szkó³ Agrobiznesu w Skórczu reguluje zasady
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów szkó³
œrednich i ponadgimnazjalnych dla dzieci i m³odzie¿y
oraz s³uchaczy ponadpodstawowych szkó³ dla doros³ych.
2
1. Ocenianie wewn¹trzszkolne osi¹gniêæ edukacyjnych
ucznia (s³uchacza) polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i podstaw w opanowaniu przez
ucznia (s³uchacza) wiadomoœci i umiejêtnoœci w stosunku do wymagañ edukacyjnych wynikaj¹cych z
obowi¹zuj¹cych w szkole programów nauczania oraz
formu³owania oceny.
2. Ocenianie wewn¹trzszkolne ma na celu:
1. poinformowanie ucznia (s³uchacza) o poziomie jego
osi¹gniêæ edukacyjnych i postêpów w tym zakresie,
2. pomoc uczniowi (s³uchaczowi) w samodzielnym
planowaniu swojego rozwoju,
3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i
nauczycielom informacji o postêpach, trudnoœciach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5. umo¿liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno–wychowawczej.
3. Ocenianie wewn¹trzszkolne obejmuje:
1. formu³owanie przez nauczycieli wymagañ edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów
(s³uchaczy) i ich rodziców (prawnych opiekunów),
2. bie¿¹ce ocenianie i okresowe klasyfikowanie,
3. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
4. ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku
szkolnego oraz warunki i regu³y ich poprawiania.
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4. Ocenianie wewn¹trzszkolne przeprowadzaj¹ nauczyciele ucz¹cy w oddziale, dostarczaj¹c uczniowi informacji zwrotnej o:
1. jakoœci jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i
umiejêtnoœci,
2. skutecznoœci wybranych metod uczenia siê,
3. poziomie uzyskanych osi¹gniêæ w stosunku do
wymagañ programowych
5. Ocenianie wewn¹trzszkolne stanowi te¿ informacjê
dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szko³y
oraz nadzoru pedagogicznego o:
1. efektywnoœci procesu nauczania i uczenia siê,
2. wk³adzie uczniów w pracy nad w³asnym rozwojem,
3. postêpach uczniów,
6. Ocenianie wewn¹trzszkolne uczniów dzieli siê na:
— bie¿¹ce (oceny bie¿¹ce)
— klasyfikacyjne (okresowe oraz koñcoworoczne).
3
1. Oceny bie¿¹ce ustala siê w stopniach wed³ug nastêpuj¹cej skali:
Stopieñ
oznaczenie cyfrowe
celuj¹cy
6
celuj¹cy minus
6–
bardzo dobry plus
5+
bardzo dobry
5
bardzo dobry minus
5–
dobry plus
4+
dobry
4
dobry minus
4–
dostateczny plus
3+
dostateczny
3
dostateczny minus
3–
dopuszczaj¹cy plus
2+
dopuszczaj¹cy
2
dopuszczaj¹cy minus
2–
niedostateczny plus
1+
niedostateczny
1
4
1. Nauczyciele na pocz¹tku ka¿dego roku szkolnego
informuj¹ uczniów (s³uchaczy) oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikaj¹cych z realizowanego przez siebie programu nauczania o sposobach sprawdzania osi¹gniêæ edukacyjnych uczniów (s³uchaczy).
2. Wychowawca klasy na pocz¹tku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
3. Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust.
1 i 2 nale¿y odnotowaæ w dzienniku lekcyjnym i potwierdziæ w³asnorêcznym podpisem.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne kryteria wymagañ edukacyjnych stawianych uczniom na poszczególne
stopnie w skali ocen:
1. Ocenê celuj¹c¹ (6) otrzymuje uczeñ (s³uchacz):
którego zakres i jakoœæ wiadomoœci wykraczaj¹
poza wymagania programowe, który na podstawie posiadanej wiedzy potrafi samodzielnie wyci¹gaæ wnioski i ³¹czyæ je w logiczne zwi¹zki, który,
bogat¹ wiedzê potrafi wykorzystaæ do realizacji
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celów teoretycznych praktycznych, którego wypowiedzi cechuje poprawny jêzyk wzbogacony terminologi¹ naukow¹, który rozwija swoje zainteresowania poprzez aktywny udzia³ w konkursach
przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych, szczebla co najmniej powiatowego, który w
zdobywaniu wiedzy swobodnie pos³uguje siê szerokim wachlarzem Ÿróde³, który samodzielnie potrafi sformu³owaæ problem i nastêpnie podj¹æ siê
próby, jego rozwi¹zania.
2. Ocenê bardzo dobr¹ (5) otrzymuje uczeñ (s³uchacz):
który, wyczerpuj¹co opanowa³ treœci zawarte w
programach nauczania(do poziomu rozszerzaj¹cego), który, prezentuje wiedzê usystematyzowan¹
i powi¹zan¹ w logiczny uk³ad, który, bez ingerencji nauczyciela w³aœciwie rozumie uogólnienia i
zwi¹zki miêdzy faktami i zjawiskami, którego, wypowiedzi cechuje poprawnoœæ jêzykowa oraz bogaty zasób pojêciowy s³ownictwa.
3. Ocenê dobr¹ (4) otrzymuje uczeñ (s³uchacz):
który, posiada wiadomoœci i umiejêtnoœci na poziom wymagañ koniecznych, podstawowych i dope³niaj¹cych, który, poprawnie rozumie uogólnienia
i zwi¹zki miêdzy nimi, który potrafi wyjaœniæ bardziej skomplikowane zjawiska przy niewielkiej pomocy nauczyciela, który, w ro¿nych formach
wypowiedzi nie pope³nia zbyt ra¿¹cych b³êdów jêzykowych,
4. Ocenê dostateczn¹ (3) otrzymuje uczeñ (s³uchacz):
który, opanowa³ wiadomoœci i umiejêtnoœci na poziomie wymagañ koniecznych i podstawowych,
który ma trudnoœci w ³¹czeniu wiedzy interdyscyplinarnej, który, poprawnie rozumie proste zjawiska i przy pomocy nauczyciela potrafi je wyjaœniæ,
którego, wypowiedzi s¹ zbli¿one do jêzyka potocznego i cechuje je ma³a kondensacja, który, pope³nia jedynie drobne i nieliczne b³êdy jêzykowe,
5. Ocenê dopuszczaj¹c¹ (2) otrzymuje uczeñ
(s³uchacz):
który, opanowa³ wiadomoœci i umiejêtnoœci na poziomie wymagañ koniecznych, u którego, wystêpuj¹ powa¿ne braki wiedzy (znajomoœæ fragmentaryczna), który,nie potrafi stosowaæ wiedzy nawet przy ingerencji nauczyciela, który, w wypowiedziach pope³nia liczne b³êdy a ich styl czêsto
nieporadny,
6. Ocenê niedostateczn¹ (1) otrzymuje uczeñ
(s³uchacz):
który, nie opanowa³ wiadomoœci i umiejêtnoœci
przewidzianych na ocenê dopuszczaj¹c¹ i u którego, wystêpuje ra¿¹cy brak wiadomoœci programowych i jednoœci logicznej miêdzy wiadomoœciami,
u którego, wystêpuje brak rozumienia uogólnieñ
oraz zupe³na nieumiejêtnoœæ wyjaœnienia zjawisk,
u którego, wystêpuje kompletny brak umiejêtnoœci stosowania wiedzy, u którego, w ró¿nych formach wypowiedzi widaæ bardzo ubogie s³ownictwo
oraz nieporadny styl, któremu, nawet pomoc nauczyciela nie przynosi wiêkszych efektów edukacyjnych,
Uwaga: Dla sprawdzenia stopnia zdobytej wiedzy
i umiejêtnoœci zawartych w programach nauczania
pos³u¿ono siê podzia³em na:

— poziom konieczny
— poziom podstawowy
— poziom dope³niaj¹cy
— poziom rozszerzaj¹cy
5
1. Nauczyciel jest zobowi¹zany, na podstawie pisemnej
opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obni¿yæ wymagania
edukacyjne, o których mowa w Par 4,1, w stosunku
do ucznia (s³uchacza), u którego stwierdzono specyficzne trudnoœci w uczeniu siê lub deficyty rozwojowe, umo¿liwiaj¹ce sprostaniu wymaganiom
edukacyjnym wynikaj¹cym z programu nauczania.
2. Ustalaj¹c wymagania edukacyjne, o których mowa
w par 4 ust. 1. na poszczególne oceny nale¿y
uwzglêdniæ zdolnoœci poszczególnych uczniów
(s³uchaczy) i odnosiæ je do danego ucznia (s³uchacza),
a nie do œredniego poziomu uczniów (s³uchaczy) w
klasie (semestrze).
3. Nauczyciel, przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego i plastyki powinien w szczególnoœci braæ
pod uwagê wysi³ek wk³adany przez ucznia w wywi¹zywanie siê z obowi¹zków wynikaj¹cych ze specyfiki tych zajêæ.
6
1. Wewn¹trzszkolne ocenianie wiedzy i umiejêtnoœci
jak te¿ postêpów w nauce uczniów (s³uchaczy) powinno byæ dokonywane systematycznie, w ró¿nych
formach oraz warunkach zapewniaj¹cych obiektywnoœæ oceny.
2. Oceny s¹ jawne zarówno dla ucznia (s³uchacza), jak
i jego rodziców (prawnych opiekunów).
3. Na proœbê ucznia (s³uchacza) lub, jego rodziców
(prawnych opiekunów) nauczyciel ustalaj¹cy ocenê
zobowi¹zany jest do jej uzasadnienia.
4. Informacja o planowanym sprawdzianie lub pracy
klasowej powinna byæ odnotowana w dzienniku lekcyjnym z 7– dniowym wyprzedzeniem. W tygodniu
mo¿na zaplanowaæ nie wiêcej ni¿ 3 prace klasowe
lub sprawdziany i nie wiêcej ni¿ 1 dziennie.
5. Sprawdziany obejmuj¹ce trzy ostatnie lekcje tzw.
„kartkówki” mog¹ odbywaæ siê bez zapowiedzi.
6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe uczeñ
(s³uchacz) i rodzice (prawni opiekunowie) otrzymuj¹ do
wgl¹du na zasadach okreœlonych przez nauczyciela.
7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe ka¿dy nauczyciel przechowuje do koñca danego etapu
edukacyjnego.
8. Uczeñ (s³uchacz) nieobecny na sprawdzianie jest
zobowi¹zany w ci¹gu 2 tygodni zaliczyæ materia³ programowy objêty tym sprawdzianem.
9. Uczeñ (s³uchacz) ma prawo do poprawienia oceny
bie¿¹cej uzyskanej ze sprawdzianu pod warunkiem,
¿e systematycznie uczestniczy w zaplanowanych
zajêciach z danego przedmiotu.
7
1. Rok szkolny dzieli siê na dwa okresy (semestry).
2. Pierwszy okres (semestr) rozpoczyna siê w pierwszym dniu wrzeœnia (z wyj¹tkiem soboty) i trwa do
dnia rozpoczêcia ferii zimowych, z kolei drugi okres
rozpoczyna siê w pierwszym dniu zajêæ szkolnych
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po feriach zimowych a koñczy siê w najbli¿szy pi¹tek
po 18 czerwca.
8
1. Klasyfikowanie okresowe (semestralne) polega na
podsumowaniu osi¹gniêæ edukacyjnych ucznia
(s³uchacza) z zajêæ edukacyjnych w okreœlonych w
szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania za ka¿dy z okresów roku szkolnego. W szkole ponadpodstawowej
dla doros³ych zachowania nie ocenia siê.
2. Oceny klasyfikacyjne koñcoworoczne ustala siê w
stopniach wed³ug nastêpuj¹cej skali:
celuj¹cy
6
bardzo dobry
5
dobry
4
dostateczny
3
dopuszczaj¹cy
2
niedostateczny
1
3. Klasyfikowanie koñcoworoczne, polega na podsumowaniu osi¹gniêæ i postêpów ucznia w danym roku
szkolnym z zajêæ edukacyjnych okreœlonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania wed³ug skali
okreœlonej w niniejszym regulaminie.
4. Oceny klasyfikacyjne oraz ocena z zachowania w
szko³ach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
oraz dzieci i m³odzie¿y za drugi okres roku szkolnego s¹ jednoczeœnie ocenami klasyfikacyjnymi i koñcoworocznymi z uwzglêdnieniem wiadomoœci i
umiejêtnoœci oraz zachowania ucznia za okres poprzedni.
5. W szkole ponadpodstawowej dla doros³ych s³uchacz
jest promowany po ka¿dym semestrze.
6. W szkole ponadpodstawowej dla doros³ych oceny
klasyfikacyjne wed³ug skali, o której mowa w § 8
ust. 2, ustala siê po ka¿dym semestrze i stanowi¹
one podstawê do promowania s³uchacza na semestr
programo wowy¿szy lub ukoñczenia przez niego
szko³y.
9
1. Oceny klasyfikacyjne ustalaj¹ nauczyciele prowadz¹cy poszczególne zajêcia edukacyjne, a ocenê
zachowania–wychowawca klasy.
2. Na 14 dni przed okresowym i koñcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowi¹zani s¹ poinformowaæ ucznia
(s³uchacza) w formie ustnej, odnotowuj¹c ten fakt w
dzienniku lekcyjnym, o przewidywanych dla niego ocenach okresowych i koñcoworocznych, a w przypadku
s³uchaczy przewidywanych ocenach semestralnych.
3. Na 14 dni przed okresem i koñcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas zobowi¹zani s¹ poinformowaæ
rodziców (prawnych opiekunów) uczniów w formie
pisemnej(za potwierdzeniem odbioru) o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych.
4. Uczeñ (s³uchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) ucznia maj¹ prawo odwo³ania siê od ustalonej oceny bie¿¹cej lub przewidywanej oceny
klasyfikacyjnej okresowej i koñcoworocznej, a w
przypadku s³uchaczy – semestralnej.
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5. Odwo³anie od ustalonenej oceny bie¿¹cej (g³ównie z
prac pisemnych) kieruje siê do dyrektora Zespo³u,
który przeprowadza postêpowanie wyjaœniaj¹ce.
W przypadku uznania zasadnoœci odwo³ania dyrektor poleca nauczycielowi ponowne ustalenie oceny.
6. Prawo odwo³ania siê od przewidywanej oceny klasyfikacyjnej przys³uguje rodzicom ucznia lub
s³uchaczowi w terminie nie przekraczaj¹cym 7 dni
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
7. Odwo³anie o którym mowa w ust. 5 w formie pisemnej nale¿y sk³adaæ dyrektorowi Zespo³u.
8. Dyrektor Zespo³u powo³uje komisjê w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzaj¹cego wiedzy i umiejêtnoœci ucznia. W sk³ad komisji wchodz¹: nauczyciel
prowadz¹cy przedmiot, którego odwo³anie dotyczy,
drugi nauczyciel przedmiotu i wychowawca klasy
(opiekun semestru).
9. Nauczyciel prowadz¹cy przedmiot opracowuje zestawy zadañ i pytañ na poziomie dostosowanym do
oceny o któr¹ ubiega siê uczeñ (s³uchacz).
10. Komisja przeprowadza egzamin sprawdzaj¹cy w terminie najpóŸniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
11. O umo¿liwienie o¿liwoœæ poprawienia oceny semestralnej lub koñcowej uczeñ (s³uchacz) mo¿e wyst¹piæ do nauczyciela ucz¹cego tylko raz w danym
semestrze.
12. W przypadku koñcoworocznej, a w przypadku
s³uchaczy ponadpodstawowej szko³y dla doros³ych –
semestralnej oceny niedostatecznej uczeñ ma prawo przyst¹piæ do egzaminu poprawkowego.
13. Sposób i tryb egzaminu poprawkowego okreœla
par.15.
10
1. Ocena zachowania uwzglêdnia w szczególnoœci:
1. funkcjonowanie ucznia w œrodowisku szkolnym,
2. reprezentowanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i
ogólnie przyjêtych norm etycznych.
2. Ocena zachowania nie mo¿e mieæ wp³ywu na:
1. oceny zajêæ edukacyjnych;
2. promocjê do klasy programowo wy¿szej lub ukoñczenie szko³y,
3. Ocenê zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z innymi nauczycielami ucz¹cymi w danej
klasie, samorz¹dem klasy i z uwzglêdnieniem samooceny ucznia,
4. Kryteria oceny z zachowania zostaj¹ okreœlone po
to, aby wypracowaæ korzystn¹ atmosferê nauki oraz
utrwaliæ dobre wzory zachowañ wyniesione z domu
i ze szko³y, bo tzw. „dobre zachowanie” korzystnie
wp³ywa na efektywnoœæ.
5. Oceny z zachowania:
— wzorow¹ ocenê z zachowania otrzymuje uczeñ,
który w pozytywny sposób wyró¿nia siê w szkole
i poza ni¹, uczeñ ten stanowi wzór do zachowania dla kolegów, inspiruje ich do podobnych zachowañ i jest spo³ecznie dojrza³y odpowiednio do
swojego wieku, aktywnie uczestniczy w konkursach i zajêciach (pomaga w ich organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu) organizowanych
przez nauczycieli i samorz¹d szkolny.
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— dobr¹ ocenê z zachowania otrzymuje uczeñ, którego postawê mo¿na okreœliæ jako pozytywn¹ tzn.
bierze czynny udzia³ w ¿yciu szkolnym, jest gotowy do udzielenia pomocy, uczestniczy w konkursach i zajêciach organizowanych przez nauczycieli
i samorz¹d szkolny.
— poprawn¹ ocenê z zachowania otrzymuje uczeñ,
którego postawê mo¿na okreœliæ jako uprzejmy, mi³y, uwa¿ny. Uczeñ ten postêpuje zgodnie z zasadami regulaminu szko³y, ma dobr¹ frekwencjê (do
10 godzin nieusprawiedliwionych) wykonuje polecenia, nie wykazuje z³ej woli, a swoim postêpowaniem
wp³ywa pozytywnie na zachowanie kolegów.
— nieodpowiedni¹ ocenê z zachowania otrzymuje uczeñ,
który nieustannie postêpuje w sposób negatywny,
ci¹gle zak³óca tok lekcji, prowokuje innych uczniów do
z³ych zachowañ, nie reaguje na uwagi nauczycieli
jest wulgarny, niekole¿eñski, pali papierosy, za¿ywa
narkotyki, pije alkohol na terenie szko³y.
11
Je¿eli w wyniku klasyfikacji okresowej stwierdzono,
¿e poziom osi¹gniêæ edukacyjnych ucznia (s³uchacza)
uniemo¿liwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wy¿szej, szko³a powinna w miarê mo¿liwoœci stworzyæ uczniowi szansê uzupe³nienia braków.
12
1. Uczeñ (s³uchacz) mo¿e nie byæ klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajêæ edukacyjnych, je¿eli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecnoœci ucznia (s³uchacza) na zajêciach edukacyjnych przekraczaj¹cej po³owê czasu
przeznaczonego na te zajêcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeñ (s³uchacz) nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecnoœci mo¿e zdawaæ egzaminu klasyfikacyjny. Wniosek do dyrektora Zespo³u
sk³adaj¹ pisemnie rodzice ucznia lub s³uchacza.
3. Dyrektor w przypadku uznania usprawiedliwienia nieobecnoœci nie ma prawa odmowy przeprowadzenia
egzaminu klasyfikacyjnego.
4. Na proœbê ucznia (s³uchacza) lub rodziców (prawnych opiekunów) dla ucznia (s³uchacza) nieklasyfikowanego z powodu nieobecnoœci nieusprawiedliwionej
rada pedagogiczna mo¿e wyraziæ zgodê na egzamin klasyfikacyjny.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie¿ uczeñ (s³uchacz)
realizuj¹cy na podstawie przepisów indywidualny tok
lub program nauki oraz uczeñ spe³niaj¹cy obowi¹zek szkolny lub obowi¹zek nauki poza szko³¹
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powo³ana przez dyrektora Zespo³u w sk³adzie okreœlonym w par 9 ust 8, w terminie ustalonym wspólnie z
rodzicami ucznia z materia³u programowego realizowanego w danym okresie (roku szkolnym) lub
semestrze. W przypadku klasyfikacji koñcoworocznej (semestralnej) egzamin musi odbyæ siê przed
rozpoczêciem nowego roku szkolnego.
13
1. Uczeñ otrzymuje promocjê do klasy programowo
wy¿szej je¿eli ze wszystkich zajêæ edukacyjnych
okreœlonych w szkolnym planie nauczania z uwzglêd-

nieniem postanowienia par. 12 ust. 5 uzyska³ oceny
klasyfikacyjne koñcoworoczne wy¿sze od stopnia
niedostatecznego.
2. Uczeñ, który nie spe³ni³ warunków okreœlonych w
ust. 1 nie otrzymuje promocji i powtarza tê sam¹ klasê (semestr w przypadku s³uchacza).
14
1. Pocz¹wszy od klasy pierwszej, z wyj¹tkiem klasy
programowo najwy¿szej w szkole danego typu, uczeñ
który w wyniku koñcoworocznej klasyfikacji uzyska³
ocen¹ niedostateczn¹ z jednych zajêæ edukacyjnych,
mo¿e zdawaæ egzamin poprawkowy. W wyj¹tkowych
przypadkach rada pedagogiczna mo¿e wyraziæ zgodê na egzamin poprawkowy z dwóch zajêæ edukacyjnych (je¿eli frekwencja wynosi co najmniej 90%
lub uczeñ osi¹ga znaczne sukcesy w olimpiadach i
konkursach).
2. Egzamin poprawkowy sk³ada siê z czêœci pisemnej
oraz ustnej, z wyj¹tkiem egzaminu z plastyki informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieæ przede wszystkim formê
æwiczeñ praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szko³y w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powo³ana przez dyrektora szko³y, w sk³adzie:
— dyrektor lub wicedyrektor jako przewodnicz¹cy komisji,
— nauczyciel prowadz¹cy dane zajêcia edukacyjne
jako egzaminuj¹cy,
— nauczyciel prowadz¹cy takie same lub pokrewne
zajêcia edukacyjne jako cz³onek komisji,
5. Nauczyciel, prowadz¹cy dane zajêcia z uczniem mo¿e byæ zwolniony z udzia³u w pracy komisji na w³asn¹
proœbê lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szko³y powo³uje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadz¹cego takie same zajêcia edukacyjne, z tym ¿e powo³anie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nastêpuje w porozumieniu z dyrektorem tej szko³y.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz¹dza siê protokó³ zawieraj¹cy sk³ad komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik
egzaminu oraz ocenê ustalon¹ przez komisjê. Do
protoko³u za³¹cza siê pisemne prace ucznia i zwiêz³¹ informacjê o ustnych odpowiedziach ucznia.
7. Uczeñ, który z udokumentowanych przyczyn losowych
nie przyst¹pi³ do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, mo¿e przyst¹piæ do niego w dodatkowym terminie okreœlonym przez dyrektora szko³y.
8. Uczeñ, który nie zda³ egzaminu poprawkowego, nie
otrzymuje promocji i powtarza klasê.
9. S³uchacz szko³y ponadpodstawowej dla doros³ych
mo¿e zdawaæ egzamin poprawkowy w przypadku
uzyskania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z
jednych obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych.
10. Egzaminy poprawkowe mog¹ byæ przeprowadzone
po ka¿dym semestrze.
11. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadz¹cy dane zjajêcia edukacyjne po zakoñczeniu
semestru jesiennego w termionie do koñca lutego
lub po zakoñczeniu semestru wiosennego w terminie
do dnia 15 wrzeœnia.
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15
1. Ostateczne wyniki klasyfikacji i promocji uczniów
(s³uchaczy) w formie uchwa³y zatwierdza w³aœciwa rada pedagogiczna zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej 1/2 jej cz³onków.
2. Uchwa³a rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji
i promocji uczniów (s³uchaczy) jest ostateczna i nie
podlega odwo³aniu, za wyj¹tkiem uchybieñ proceduralnych.
16
Niniejszy regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem uchwalenia z moc¹ od 1 wrzeœnia 2002 roku.
Za³¹cznik nr 2
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
W ZESPOLE SZKÓ£ AGROBIZNESU
W SKÓRCZU
Wstêp:
1. Ka¿dy cz³onek spo³ecznoœci szkolnej jest osob¹,
cz³owiekiem wolnym, który œwiadomie wst¹pi³ do tej
wspólnoty i zdecydowa³ siê na jej wspó³tworzenie.
2. Wychowywanie stanowi integraln¹ ca³oœæ z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem szko³y i wszystkich
jej pracowników.
3. Pierwszymi wychowawcami dzieci s¹ rodzice.
4. Szko³a, jako wspólnota trzech podmiotów: pracowników szko³y, uczniów oraz ich rodziców, zajmuje w
procesie wychowania szczególne miejsce. Obowi¹zkiem wszystkich pracowników szko³y jest tê rolê wychowawcz¹ podj¹æ i jak najlepiej wype³niæ.
5. W wychowaniu szko³a za podstawê przyjmuje uniwersalne zasady etyki, respektuj¹c godnoœæ osoby
ludzkiej.
6. Celem procesu wychowania w szkole jest:
— rozwijanie dobrych cech osobowych ucznia (wysokiej kultury osobistej, dobroci wra¿liwoœci na krzywdê ludzk¹, szacunku dla starszych, tolerancji)
— przygotowanie ucznia do podejmowania dojrza³ych decyzji,
— wyrobienie u ucznia szacunku do wartoœci (ogólnospo³ecznych, etycznych, religijnych, itp),
— kszta³towanie w uczniu mi³oœci do Ojczyzny,
— przygotowanie ucznia do sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonej mu pracy,
— przygotowanie ucznia do œwiadomego i czynnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym i obywatelskim.
Wychowawcy:
Istot¹ dzia³añ wychowawczych naszej szko³y jest
„wspólny front” wszystkich, którzy maj¹ kontakt z wychowankami (dyrekcji, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych). Wychowanie obejmuje cz³owieka,
we wszystkich sferach jego osobowoœci. Wychowawcy powinni pamiêtaæ, ¿e wychowuj¹ przede wszystkim w³asnym przyk³adem, wiernoœci¹ wyznaczonym
normom etycznym.
Dlatego:
— szanuj¹ i ucz¹ poszanowania godnoœci ka¿dego
cz³owieka oraz szacunku do ¿ycia ludzkiego,
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— kieruj¹ siê we wszystkich swoich dzia³aniach prawd¹ i umi³owanie prawdy przekazuj¹ wychowankom,
— ucz¹ rozró¿nienia dobra i z³a, umacniaj¹c w m³odym cz³owieku dobro,
— kochaj¹ i ucz¹ mi³oœci do kraju ojczystego, tradycji i szeroko pojêtej kultury narodowej,
— wszyscy pracownicy naszej szko³y reaguj¹ na
wszelkie przejawy niew³aœciwego zachowania
uczniów,
— wszyscy wymagaj¹ od wychowanków odpowiedzialnych postaw, tworz¹c jednoczeœnie klimat
rzetelnej i ¿yczliwej pracy,
— wszyscy pracownicy szko³y troszcz¹ siê o atmosferê otwartoœci, ¿yczliwoœci, dialogu pogody, ogarniaj¹c tym klimatem m³odzie¿,
— wszyscy pracownicy naszej szko³y dbaj¹, by szko³a by³a estetyczna i schludna,
— odpowiedzialn¹ postawê i dzia³aniami wspieraj¹
rozwój uczniów, ich zdolnoœci i zainteresowania,
— udzielaj¹ uczniom pomocy w przezwyciê¿eniu niepowodzeñ szkolnych.
Szczególn¹ rolê w procesie wychowania odgrywa
wychowawca klasowy.
Dlatego:
— przekazuje ogólnoludzkie wartoœci, wzorce postêpowania proponuje zachowania u³atwiaj¹ce dobre wybory,
— wspó³pracuje z rodzicami w zakresie kierunku rozwoju osobowoœci dziecka,
— pe³ni rolê towarzysza rozwoju m³odego cz³owieka, pomaga mu w pokonywaniu bie¿¹cych trudnoœci,
— ukierunkowuje zachowanie ucznia i koryguje przejawy negatywnych zachowañ,
— wychowawca jest cz³owiekiem o du¿ej kulturze
osobistej i takcie pedagogicznym,
— szanuje godnoœæ osobist¹ ucznia i nie narusza
prywatnoœci jego uczuæ,
— pozwala wychowankom na wyra¿anie w³asnych
pogl¹dów,
— jest wymagaj¹cy w stosunku do siebie i uczniów,
— pomaga uczniowi odnaleŸæ sens ¿ycia i wytyczyæ
kierunki dalszego rozwoju,
— jest konsekwentny, umiejêtnie stosuje nagrody i
kary,
— troszczy siê o stosunek ucznia do nauki oraz o jego osi¹gniêcia szkolne,
— analizuje przyczyny niepowodzeñ wychowanka
oraz informuje rodziców o jego postêpach,
— wdra¿a uczniów do samooceny i samokontroli.
Wychowankowie.
1. Zespó³ Szkó³ Agrobiznesu zapewnia swym uczniom
wszechstronny rozwój we wszystkich sferach ich
osobowoœci, pocz¹wszy od wychowania fizycznego
poprzez sferê intelektu emocji, a¿ do sfery ducha.
2. Nasza szko³a k³adzie nacisk na samowychowanie;
wspomaga ucznia w procesie codziennego intelektualnego, emocjonalnego i duchowego usamodzielnienia siê
3. Uczeñ jako cz³onek spo³ecznoœci szkolnej posiada
swoje prawa i obowi¹zki. Do tych pierwszych nale¿¹:
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— prawo do uzyskania rzetelnej wiedzy przygotowuj¹cej do podjêcia pracy zawodowej lub nauki na
wy¿szych uczelniach,
— mo¿liwoœæ zwracania siê w ka¿dej sprawie do wychowawcy, dyrekcji, nauczycieli, katechetów, w
celu uzyskania pomocy,
— prawo do rozwijania w³asnych zainteresowañ i
twórczoœci w ramach samorz¹du uczniowskiego,
kó³ przedmiotowych, wycieczek i wszelkich innych
zorganizowanych form ¿ycia szkolnego,
— prawo do nauki w warunkach bezpieczeñstwa, ³adu, estetyki i ogólnej kultury bycia,
— prawo do twórczego udzia³u we wszystkich dziedzinach ¿ycia szko³y,
— prawo do korzystania za wiedz¹ i zgod¹ dyrektora z ca³ego wyposa¿enia szko³y w zakresie potrzebnym do realizacji zadañ szkolnych,
— prawo do pracy i wypoczynku w atmosferze ¿yczliwoœci i poczuciu bezpieczeñstwa.
4. Ucznia w naszej szkole obowi¹zuje:
— sumienna praca nad zdobywaniem wiedzy i formowania w³asnej osobowoœci,
— punktualnoœæ i systematyczne uczêszczanie na
zajêcia,
— szacunek dla nauczycieli i pracowników szko³y,
kole¿eñska postawa wobec rówieœników,
— przestrzeganie zarz¹dzeñ dyrekcji,
— kulturalne zachowanie siê w szkole i poza szko³¹, w tym dba³oœci o kulturê s³owa,
— dba³oœæ o sprzêt szkolny oraz o ³ad w budynku i
wokó³ niego,
— poszanowanie zdrowia w³asnego i innych (niepalenie tytoniu na terenie szko³y, nie u¿ywanie i nie
rozprowadzanie narkotyków, przestrze- ganie zasad trzeŸwoœci, przeciwstawianie siê przejawom
patologii spo³ecznej),
— godne reprezentowanie szko³y w miejscach publicznych.
5. Samorz¹d Uczniowski tworz¹ wszyscy uczniowie
szko³y. Jego rol¹ jest:
— uczestniczenie w realizacji zadañ szko³y, w szczególnoœci w zakresie procesu dydaktyczno–wychowawczego uczniów,
— reprezentowanie spo³ecznoœci uczniowskiej w rozwi¹zywaniu problemów szkolnych.
Wspó³praca wychowawcza z rodzicami.
1. Pierwotne i najwiêksze prawa do wychowania swoich dzieci posiadaj¹ rodzice.
2. Nauczyciele jedynie wspieraj¹ rodziców w dziele wychowania, nie ponosz¹ ca³kowitej odpowiedzialnoœci za to dzie³o.
3. Kierunek dzia³alnoœci wychowawczej w naszej szkole nie mo¿e byæ sprzeczny z wol¹ i przekonaniami
rodziców.
4. Rodzice jako cz³onkowie spo³ecznoœci szkolnej bior¹ udzia³ w wychowawczych zadaniach szko³y poprzez nastêpuj¹ce dzia³ania:
— wspó³tworzenie programu wychowawczego, zapoznanie siê z programem kszta³cenia, wychowania i opieki oraz organizacj¹ nauczania,
— uczestniczenie w sta³ych spotkaniach z wychowawcami klas i nauczycieli,
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— indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami,
— uzyskiwanie w atmosferze ¿yczliwoœci rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania,
postêpów w nauce i przyczyn trudnoœci w szkole,
— udzia³ w wycieczkach szkolnych i imprezach kulturalnych organizowanych przez szko³ê,
— uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o
stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego nieobecnoœci na zajêciach.
5. Rodzice wspó³dzia³aj¹ ze szko³¹ za poœrednictwem
Rady Szko³y i klasowych rad rodziców.
Szko³a w œrodowisku lokalnym:
1. Œrodowisko ma ogromny wp³yw na rozwój osobowoœci ucznia. Mo¿e ono byæ pomocne w kszta³towaniu
odpowiednich postaw moralnych, w przygotowaniu
wychowanków do dobrych wyborów ¿yciowych.
2. Aby w³aœciwie wprowadziæ uczniów w rolê spo³eczne i zawodowe nasza szko³a wspó³pracuje z nastêpuj¹cymi instytucjami, zak³adami pracy, organizacjami spo³ecznymi:
— Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Starogardzie Gd.
— Kuratorami spo³ecznymi,
— Parafi¹ Wszystkich Œwiêtych w Skórczu
— Komend¹ Rejonow¹ Policji i Posterunkiem Policji
— Rad¹ Miasta Skórcz
— Klubem Sportowym „Pomorzanka”
— Polskim Towarzystwem Schronisk M³odzie¿owych
— Uniwersytetem Gdañskim, Politechnik¹ Gdañsk¹,
Akademi¹ Rolnicz¹ w Szczecinie
— Przedstawicielem PH”Iglotex”,GS Skórcz, Baniem
Spó³dzielczym w Skórczu, Fabryk¹ Mebli ” FAST”,
Firm¹ Szarafin,
— Zespo³em Szkó³ Publicznych w Skórczu
Wychowanie patriotyczne, zwyczaje i obyczaje szkolne
1. Wychowanie patriotyczne w naszej szkole traktowane jest jako wartoœæ o podstawowym znaczeniu. Dlatego zadaniem wszystkich nauczycieli jest budzenie
w uczniach szacunku dla dobra wspólnego, a spo³ecznoœci lokalnej i pañstwowej w szczególnoœci.
2. Rozwojowi obyczajowoœci szkolnej i ukszta³towaniu
w³aœciwych postaw etycznych i patriotycznych s³u¿yæ bêd¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
— w dniu inauguracji i zakoñczenia roku szkolnego
uczniowie wyznania rzymsko–katolickiego wraz z
nauczycielami i pracownikami administracyjno–obs³ugowymi uczestnicz¹ we Mszy Œwiêtej w koœciele Wszystkich Œwiêtych. Uroczystoœci w auli i
szkolnej przebiegaj¹ zgodnie z okreœlonym ceremonia³em i w obecnoœci pocztu sztandarowego,
— w ci¹gu roku szkolnego organizowane s¹ dwie
uroczyste akademie. Pierwsza z okazji Dnia Edukacji Narodowej, druga jest poœwiêcona Narodowemu Œwiêtu Niepodleg³oœci,
— po¿egnanie klas programowo najwy¿szych i po¿egnanie absolwentów odbywa siê w auli wed³ug
uroczystego ceremonia³u z udzia³em pocztu sztandarowego.
— szko³a jest organizatorem wielu imprez sportowych o randze ogólnopolskiej, wojewódzkie, po-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 24

— 1237 —

wiatowej i lokalnej (Wojewódzkie Igrzyska M³odzie¿y Szkó³ Rolniczych w lekkiej atletyce, Ogólnopolskie Biegi Prze³ajowe, Mistrzostwa Powiatu
Starogardzkiego w lekkiej atletyce dla szkó³ ponadgimnazjalnych)
— w dniach poprzedzaj¹cych Œwiêta Bo¿ego Narodzenia odbywaj¹ siê „Jase³ka”, w których uczestnicz¹ wszyscy uczniowie i pracownicy szko³y, a w
poszczególnych klasach wychowawcy organizuj¹ spotkania op³atkowe,
— wszyscy uczniowie wyznania rzymsko–katolickie
pod opiek¹ wychowawcy bior¹ udzia³ w szkolnych
rekolekcjach wielkopostnych,
— na pocz¹tku wrzeœnia ka¿dego roku uczniowie
szko³y wraz z wychowawcami uczestnicz¹ w akcji
„Sprz¹tanie Œwiata”
— w pierwszych dniach nauki uczniowie drugich klas
organizuj¹ wraz z wychowawcami „Chrzest klas
pierwszych”
— pierwszego dnia wiosny w szkole odbywa siê „Turniej klas”
— do zwyczajów szkolnych nale¿y organizowanie
„Po³owinek” i „Studniówek”
— co piêæ lat szko³a obchodzi jubileusze poprzez organizowanie Zjazdów Absolwentów wszystkich
roczników.
Za³¹cznik nr 3
Regulamin Internatu
przy Zespole Szkó³ Agrobiznesu
w Skórczu
Postanowienia ogólne
1. Internat jest integraln¹ czêœci¹ szko³y.
2. Internat jest placówk¹ koedukacyjn¹.
3. W okresie nauki jest wspólnym domem dla wychowanków, w którym nale¿y d¹¿yæ do tworzenia rodzinnej atmosfery sprzyjaj¹cej dobrej nauce, pracy i
prawid³owemu wspó³¿yciu.
Zadania internatu
Do zadañ internatu nale¿y:
— Zapewnienie dobrych warunków mieszkalnych i wy¿ywienia ( w tym ciep³ej wody i ogrzewania),
— Zapewnienie w³aœciwych warunków sanitarno – higienicznych,
— Zapewnienie w³aœciwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowañ, zami³owañ i uzdolnieñ.
— Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze
oraz organizowania rozrywki
— Wdra¿anie do samodzielnego wykonywania okreœlonych prac porz¹dkowo–gospodarczych
— Wyrabianie zaradnoœci ¿yciowej wychowanków, rozwijanie samodzielnoœci samorz¹dnoœci
— Kszta³towanie wœród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia i tolerancji, ¿yczliwoœci i odpowiedzialnoœci,
— Przygotowywanie wychowanków do uczestnictwa w
¿yciu spo³eczeñstwa i w rodzinie w³asnej,
— Kszta³towanie prawid³owego stosunku wychowanka
do przyrody i tradycji narodowych.
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Organizacja pracy i ¿ycia w internacie
— Internat prowadzi dzia³alnoœæ w czasie trwania zajêæ dydaktyczno–wychowawczych w szkole,
— Prac¹ internatu kieruje kierownik powo³any przez dyrektora,
— Pracownicy pedagogiczni internatu tworz¹ radê wychowawcz¹ (RWI),
— Internat zatrudnia pracowników administracyjno –
obs³ugowych,
— Wychowankowie internatu podzieleni s¹ na grupy
wychowawcze,
— Grupa wychowawcza liczy 30 – 40 wychowanków
(opiekuje siê ni¹ wychowawca)
— Liczba grup wychowawczych uzale¿niona jest od iloœci mieszkañców internatu,
— Czas pracy z grup¹ wychowawcz¹ wynosi 49 godzin
w internacie tygodniowo,
— W godzinach nocnych (2200 – 600 ) nadzór nad m³odzie¿¹ internatu pe³ni dozorca nocny ( zarz¹dzenie
dyrektora dotycz¹ce zakresu,
— Obowi¹zków pracownika na w/w stanowisku),
— Wszyscy mieszkañcy internatu tworz¹ samorz¹d internatu,
— Podstawow¹ komórkê samorz¹du stanowi grupa wychowawcza,
— Prac¹ samorz¹du kieruje demokratycznie wybrany
Zarz¹d Samorz¹du Internatu (ZSI),
— Wychowankowie grupy na tych samych zasadach
wybieraj¹ zarz¹d grupy (ZSG),
— Przy ZSI powo³uje siê sekcjê:
— sanitarno – porz¹dkow¹
— kulturalno – oœwiatow¹
— nauki
— na posiedzenia rady wychowawczej internatu (RWI),
na których omawia siê problemy m³odzie¿y, zaproszeni s¹ przedstawiciele ZSI,
— RWI opracowuje plany pracy i opiniuje ogó³ spraw opiekuñczo – wychowawczych , podejmuje decyzje w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom,
— ZSI reprezentuje ogó³ wychowanków, uczestniczy
w planowaniu i realizacji pracy opiekuñczo – wychowawczej, porêcza za wychowanków ( wg potrzeby),
Wychowankowie
— Przyjêcie do internatu mo¿e ubiegaæ siê ka¿dy uczeñ
mieszkaj¹cy w miejscowoœci, z której dojazd do szko³y jest niemo¿liwy lub utrudniony,
— Podanie o przyjêcie do internatu uczeñ sk³ada do
kierownika internatu lub do kancelarii szko³y,
— Uczniowi który nie zosta³ przyjêty do internatu przys³uguje odwo³anie do dyrektora szko³y.
PRAWA WYCHOWANKA
Prawa wychowanka okreœla statut szko³y, ponadto wychowanek ma prawo do:
— Zakwaterowania na miarê mo¿liwoœci internatu oraz
odp³atnego ca³odziennego wy¿ywienia,
— Opieki zdrowotnej na zasadzie wspó³pracy z placówk¹ s³u¿by zdrowia,
— Poszanowania godnoœci w³asnej wyra¿ania swoich
myœli, opinii, przekonañ dotycz¹cych ¿ycia w internacie, a tak¿e religijnych i œwiatopogl¹dowych ( o ile nie
narusza to godnoœci osobistej i dobra innych ludzi),

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 24

— 1238 —

— Korzystania z pomieszczeñ urz¹dzeñ i pomocy dydaktycznych s³u¿¹cych do nauki w³asnej, i rozwijania
i pog³êbiania zainteresowañ zdolnoœci i talentów,
— Wypoczynku i kulturalnego spêdzania wolnego czasu,
— Korzystania z pomocy wychowanków i kolegów w
rozwi¹zywaniu problemów osobistych zwi¹zanych z
postêpami w nauce i zamieszkiwaniem w internacie,
— Opieki wychowawczej zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo, ochronê a tak¿e obronê a przed ró¿nymi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
— Wspó³dzia³aniu w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacji ¿ycia w internacie,
— Uczestnictwa we wszystkich zajêciach organizowanych w internacie i w szkole lub poza szko³¹, o ile
nie narusza to rozk³adu zajêæ w internacie ,
— Przyjmowanie osób odwiedzaj¹cych go na terenie
internatu – za zgod¹ wychowawcy,
— Przebywania poza internatem w czasie od zakoñczenia nauki w szkole do godz.16 00 , a w innym czasie za zgod¹ wychowawcy,
— Do poszanowania decyzji uczuæ i przyjaŸni,
— Do jawnej oceny jego postêpowania w internacie,
— Do kultywowania i tworzenia dobrych tradycji internatu.
OBOWI¥ZKI WYCHOWANKA
Wychowanek ma obowi¹zek przestrzegania postanowieñ zawartych w statucie szko³y, a zw³aszcza:
— Przestrzegania wszystkich zasad ¿ycia spo³ecznego i rozk³adu dnia,
— Systematycznie uczyæ siê , wzbogacaæ swoj¹ wiedzê wykorzystywaæ jak najlepiej czas i warunki nauki,
— Uczestniczyæ aktywnie w zajêciach regulaminowych,
a tak¿e wspó³dzia³aæ w organizacji ró¿nych form spêdzania czasu w internacie,
— Utrzymania higieny osobistej oraz czystoœci i estetyki pomieszczeñ, w których przebywa,
— Dbania o wspólne dobro, ³ad i porz¹dek na terenie internatu a tak¿e dokonywania drobnych napraw pod
nadzorem wychowawcy,
— Wychowanek ponosi odpowiedzialnoœæ materialna
za zniszczenia sprzêtu i urz¹dzeñ w internacie,
— Regularnej zmiany bielizny poœcielowej,
— Terminowego uiszczania op³at za wy¿ywienie w internacie,
— Uzyskania zgody wychowawcy na ka¿dorazowy wyjazd z internatu w ci¹gu tygodnia lub wyjœcia poza
czasem wolnym,
— Przestrzeganie przepisów BHP i P–PO¯,
— Wspó³dzia³aniu w realizacji zadañ podejmowanych
przez grupê wychowawcza i samorz¹d.
PONADTO W INTERNACIE NIE MO¯E MIEÆ MIEJSCA:
— Picie alkoholu, palenie tytoniu, u¿ywanie narkotyków oraz przebywanie pod i wp³ywem jak te¿ u¿ywanie leków bez wskazañ lekarza,
— Wprowadzenie do internatu osób postronnych bez
wiedzy wychowawców,
— Przetrzymywanie przedmiotów drogocennych i wiêkszych sum pieniêdzy,
— Samowolne zmienianie miejsca zamieszkania, przenoszenie mebli i sprzêtów w internacie.
NAGRODY
Za wyró¿niaj¹c¹ aktywnoœæ, przyk³adne zachowanie
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i dobre wyniki w nauce wychowanek mo¿e otrzymaæ nastêpuj¹ce nagrody:
— Pochwa³ê indywidualn¹ od wychowawcy,
— Pochwa³ê indywidualn¹ od wychowawcy wobec grupy,
— Pochwa³ê indywidualn¹ od kierownika udzielona wobec wszystkich wychowanków
— Nagrodê rzeczow¹, dyplom uznania,
— List pochwalny do rodziców lub opiekunów,
— Inne wyró¿nienia i nagrody (w zale¿noœci od mo¿liwoœci szko³y i internatu).
KARY
Za naruszenie zasad wspó³¿ycia w internacie i nie wywi¹zywanie siê z obowi¹zków, wychowanek mo¿e otrzymaæ nastêpuj¹ce kary:
— Indywidualne upomnienie od wychowawcy,
— Nagana od wychowawcy wobec grupy wychowawczej,
— Rozmowa ostrzegawcza z kierownikiem internatu,
— Nagana z ostrze¿eniem wydalenia z internatu og³oszenia na zebraniu internatu z zawiadomieniem rodziców.
Za szczególne ra¿¹ce naruszenie niniejszego regulaminu i zasad wspó³¿ycia spo³ecznego oraz szkodliwy
wp³yw na kolegów i kole¿anki wychowanek mo¿e utraciæ
prawo do zamieszkiwania w internacie.
1. Decyzje o usuniêciu wychowanka z internatu na wniosek kierownika podejmuje dyrektor szko³y.
Od decyzji tej wychowanek mo¿e siê odwo³aæ do jednostki nadrzêdnej szko³y
2. Wychowanek usuniêty ze szko³y traci prawo zamieszkiwania w internacie.
ROZK£AD DNIA W INTERNACIE
6 30 – pobudka
6 30 – 6 40 toaleta poranna, sprz¹tanie pokoi mieszkalnych
6 40 – 800 œniadanie
7 10 – 1430 zajêcia w szkole
1300 – 1500 obiad
1430 – 1600 czas wolny
1600 – 1800 nauka w³asna
1800 – 1900 kolacja
1830 – 2130 czas wolny zorganizowany, zajêcia dowolne
2130 – 2200 przygotowanie do ciszy nocnej
2200 – 640 cisza nocna
Dokumentacja
W internacie prowadzi siê nastêpuj¹c¹ dokumentacjê:
Podstawowa:
— Regulamin wewnêtrzny internatu (za³¹cznik do statutu szko³y)
— Dziennik pracy grupy wychowawczej
— Plan pracy opiekuñczo–wychowawczej
— Plan pracy grupy wychowawczej
— Zeszyt wyjazdów i wyjœæ wychowanków
— Plan dy¿urów pracowników pedagogicznych
— Zeszyt obserwacji wychowanków
Pomocnicza:
— Plan pracy samorz¹du internatu
— Zeszyt zarz¹dzeñ kierownika internatu
Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Wychowawczej Internatu.
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Za³¹cznik nr 4

Zasady rekrutacji do pierwszych klas liceum
ogólnokszta³c¹cego i liceum profilowanego
o profilu ekonomiczno–administracyjnym
dla m³odzie¿y na rok szkolny 2004/2005
w Zespole Szkó³ Agrobiznesu w Skórczu
Niniejsze zasady rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych powsta³y w oparciu o przepisy Rozporz¹dzenia MENiS z 20.02.2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkó³ publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkó³ do innych (Dz. U.
Nr 26, poz. 232) oraz Zarz¹dzenia Nr 6 Pomorskiego
Kuratora Oœwiaty z dnia 27.02.2004 r. dotycz¹cego rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych w woj. pomorskim.
§1
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów
1. W celu przeprowadzenia postêpowania rekrutacyjno–kwalifikacyjnego na rok szkolny 2004/05 do szkó³
ponadgimnazjalnych, z dniem 1 marca 2004 r. rozpoczynaj¹ dzia³alnoœæ:
1) Szkolny Punkt Informacyjny, mieszcz¹ce siê w budynkach szkó³, w których mo¿na uzyskaæ informacje zwi¹zane z rekrutacj¹, a tak¿e sk³adaæ podania
o przyjêcie do szko³y,
2) Powiatowy Punkt Informacyjny z siedzib¹ w budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.
przy ul. Koœciuszki 17, tel. 56 114 55, koordynuj¹cy rekrutacjê.
2. Aktualne informacje dotycz¹ce terminów sk³adania dokumentów, warunków przyjêæ i wyników rekrutacji oraz
informacje o wolnych miejscach bêd¹ zamieszczane na
wyodrêbnionej tablicy og³oszeñ przy wejœciu do sekretariatu.
3. Kandydaci, sk³adaj¹c podania do szko³y, pos³uguj¹
siê kopiami œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum i zaœwiadczenia o szczegó³owych wynikach egzaminu
gimnazjalnego poœwiadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukoñczy³. Orygina³y tych dokumentów wraz z oœwiadczeniem potwierdzaj¹cym
wolê podjêcia nauki w danej szkole, kandydat sk³ada w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 5.
4. Kandydat mo¿e sk³adaæ dokumenty do nie wiêcej ni¿
trzech szkó³ ponadgimnazjalnych.
5. Komplet dokumentów kandydata ubiegaj¹cego siê
o przyjêcie do wybranej szko³y ponadgimnazjalnej
powinien zawieraæ:
1) podanie o przyjêcie do szko³y,
2) poœwiadczon¹ kopiê œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum,
3) poœwiadczon¹ kopiê zaœwiadczenia o szczegó³owych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
4) trzy fotografie,
5) kartê zdrowia, kartê szczepieñ, bilans zdrowia,
6) dokumenty potwierdzaj¹ce preferencje przy kwalifikowaniu.
7) Kandydaci do grupy sportowej Liceum Ogólnokszta³c¹cego sk³adaj¹ dodatkowo :
— zaœwiadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistê
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w dziedzinie medycyny sportowej w Przychodni Lekarskiej w SPZOZ w Starogardzie Gd.,
ul. Hallera 21,
— pisemn¹ zgodê rodziców (prawnych opiekunów).
§2

Postêpowanie kwalifikacyjne
1. Warunkiem przyjêcia do klasy pierwszej liceum jest
ukoñczenie szko³y gimnazjalnej publicznej lub szko³y gimnazjalnej niepublicznej o uprawnieniach szko³y publicznej – stanowi¹cej podstawê programow¹
do kontynuowania nauki.
2. O przyjêciu kandydata do klasy pierwszej szko³y ponadgimnazjalnej dla m³odzie¿y, w przypadku gdy liczba kandydatów jest wiêksza ni¿ liczba miejsc w
szkole, decyduje suma punktów:
1) uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego
(maksymalnie mo¿na uzyskaæ 100 punktów: z czêœci humanistycznej – 50 punktów, z czêœci matematyczno–przyrodniczej – 50 punktów)
2) pochodz¹cych z przeliczenia ocen uzyskanych na
œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum z czterech
przedmiotów: jêzyka polskiego, matematyki, jêzyka obcego (obowi¹zkowego dla ucznia) i historii
wed³ug nastêpuj¹cych wartoœci: celuj¹cy –
20 punktów, bardzo dobry – 16 punktów, dobry –
12 punktów, dostateczny – 8 punktów (maksy–
malnie mo¿na uzyskaæ 80 punktów)
3) uzyskanych za inne osi¹gniêcia wymienione w
œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum (maksymalnie 20 punktów):
a) ukoñczenie gimnazjum z wyró¿nieniem –
5 punktów
b) udzia³ w konkursach i olimpiadach – maksymalnie 10 punktów, przy czym
— osi¹gniêcia w konkursach organizowanych
przez kuratora oœwiaty, co najmniej
na szczeblu powiatowym (rejonowym) –
3 punkty
— osi¹gniêcia na szczeblu wojewódzkim w konkursach (o zasiêgu ponadwojewódzkim) organizowanych przez kuratorów oœwiaty –
5 punktów
— finaliœci konkursów i olimpiad organizowanych przez kuratora lub kuratorów oœwiaty
na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim – 10 punktów
c) osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne – maksymalnie 5 punktów, przy czym
— na szczeblu powiatowym – 3 punkty,
— na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim – 5 punktów.
Wyjaœnienie
Za udzia³ w konkursach (zawodach) w ró¿nych dyscyplinach na tym samym szczeblu przyznaje siê liczbê punktów przewidzian¹ dla szczebla, na którym
uczeñ udzia³ zakoñczy³, bez wzglêdu na iloœæ konkursów.
Za udzia³ w konkursie (zawodach) w jednej dyscyplinie na ró¿nych szczeblach przyznaje siê liczbê
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punktów przewidzian¹ za udzia³ na najwy¿szym
szczeblu, na którym uczeñ udzia³ zakoñczy³.
Za udzia³ w konkursach (zawodach) w ró¿nych dyscyplinach na ró¿nych szczeblach przyznaje siê punkty przewidziane na ka¿dym szczeblu, na którym
uczeñ zakoñczy³ udzia³ (sumuje siê).
3. Kandydaci do lekkoatletycznej grupy sportowej Liceum Ogólnokszta³c¹cego po spe³nieniu wymagañ
wynikaj¹cych z ogólnych zasad rekrutacji, powinni
dodatkowo zaliczyæ ustalone przez trenera próby
sprawnoœci fizycznej :
— bieg 100 m
— bieg 800 m
— skok w dal
— pchniêcie kul¹
— Próby w zakresie wy¿ej wymienionych konkurencji bêd¹ przeprowadzone zgodnie z przepisami
Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki dnia 30 czerwca 2004 r. o godz. 900 na stadionie miejskim w Skórczu
— Punkty za poszczególne próby bêd¹ przeliczane na
podstawie tabel lekkoatletycznych ligi juniorów.
— Kandydat startuje we wszystkich czterech próbach.
— Ostateczny wynik próby sprawnoœci fizycznej bêdzie sum¹ punktów uzyskanych z trzech konkurencji, w których kandydat uzyska najwiêksz¹
liczbê punktów.
— Kandydaci posiadaj¹cy IV lub wy¿sza klasê sportow¹ (dokument wydany przez Pomorski Okrêgowy Zwi¹zek Lekkiej Atletyki) s¹ zwolnieni z prób
sprawnoœci fizycznej i otrzymuj¹ maksymaln¹ iloœæ
punktów)
4. Do szko³y przyjmowani s¹ kandydaci, kolejno, z najwiêksz¹ iloœci¹ punktów.
5. W przypadku równej iloœci punktów, uzyskanych w
postêpowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeñstwo w
przyjêciu do szko³y maj¹:
1) sieroty, osoby przebywaj¹ce w placówkach opiekuñczo–wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastêpczych,
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnoœciach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczaj¹cymi mo¿liwoœci wyboru kierunku kszta³cenia ze
wzglêdu na stan zdrowia, potwierdzonymi opini¹
publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
4) kandydaci uprawnieni zgodnie z Kart¹ Nauczyciela (art. 59) – dzieci nauczycieli,
5) kandydaci z wiêksz¹ iloœci¹ punktów uzyskanych
na egzaminie gimnazjalnym,
6) kandydaci z wiêksz¹ iloœci¹ punktów uzyskanych
za œwiadectwo,
7) kandydaci z wiêksz¹ iloœci¹ punktów za oceny na
œwiadectwie z jêzyka polskiego i matematyki.
6. Laureaci i finaliœci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasiêgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program

obejmuje w ca³oœci lub poszerza treœci podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani s¹ do wybranej szko³y ponadgimnazjalnej
niezale¿nie od przyjêtych kryteriów.
§3
Terminy rekrutacji
1. Ustala siê nastêpuj¹ce terminy rekrutacji do szkó³
ponadgimnazjalnych:
1) od 1 marca do 31 maja 2004 r. do godz. 1500 – sk³adanie podañ o przyjêcie do szko³y i innych wymaganych dokumentów;
Dyrektor szko³y przed³u¿a termin sk³adania podañ
o przyjêcie do szko³y, je¿eli liczba kandydatów w
dniu 31 maja jest mniejsza ni¿ liczba miejsc, którymi dysponuje szko³a.
2) do 28 czerwca 2004 r. (poniedzia³ek) do godz. 1500
– dostarczenie przez absolwentów gimnazjów do
szkó³ ponadgimnazjalnych poœwiadczonych kopii
œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum i zaœwiadczenia o szczegó³owych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
3) 29–30 czerwca 2004 r. – postêpowanie komisji rekrutacyjno–kwalifikacyjnej wed³ug ustalonych w
szko³ach procedur;
4) 1 lipca 2004 r. (czwartek) godz. 13 00 – og³oszenie
listy kandydatów przyjêtych do szkó³ ponadgimnazjalnych z podaniem obok nazwiska iloœci uzyskanych punktów i innych informacji uzasadniaj¹cych przyjêcie (np. laureat konkursu);
5) do 6 lipca 2004 r. (wtorek) do godz. 1000 – kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjêtych do szko³y potwierdzaj¹ wolê podjêcia nauki
w danej szkole poprzez z³o¿enie stosownego
oœwiadczenia oraz orygina³u œwiadectwa gimnazjalnego i orygina³u zaœwiadczenia o szczegó³owych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
6) 6 lipca 2004 r. do godz. 1300 – dyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych przekazuj¹ do Wydzia³u Edukacji Starostwa Powiatowego meldunek o naborze
do szkó³;
7) 6 lipca 2004 r. (wtorek) godz. 14 00 – og³oszenie listy przyjêtych do szko³y na podstawie z³o¿onych
orygina³ów œwiadectw;
W przypadku zwolnienia siê miejsc w szkole, pierwszeñstwo w przyjêciu maj¹ kandydaci w kolejnoœci
wed³ug listy og³oszonej 1 lipca 2004 r.
8) 6 lipca 2004 r. o godz. 14 00 – dyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych wywieszaj¹ informacjê o wolnych miejscach w szko³ach ponadgimnazjalnych
Powiatu Starogardzkiego;
9) 8 lipca 2004 r. (czwartek) do godz. 1300 przyjmowanie podañ o przyjêcie w szko³ach, które nie dokona³y naboru w dniu 6 lipca 2004 r.;
10) 9 lipca 2004 r. (pi¹tek) godz. 13 00 – og³oszenie listy przyjêtych w szko³ach, które nie dokona³y naboru w dniu 6 lipca 2004 r.
§4
Postanowienia koñcowe
1. Kandydaci, którzy nie zostali przyjêci do wybranej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 24

— 1241 —

szko³y, po og³oszeniu listy przyjêtych w dniu 6 lipca
2004 r., mog¹ ubiegaæ siê o przyjêcie do innej szko³y dysponuj¹cej wolnymi miejscami.
2. Dyrektor szko³y rozpatruje odwo³ania od wyników rekrutacji w ci¹gu trzech dni, licz¹c od dnia ich og³oszenia.
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y NrXVIII/118/2004
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
STATUT
ZESPO£U SZKÓ£ GOSPODARKI ¯YWNOŒCIOWEJ
W SMÊTOWIE
§1
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty (Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329) z póŸniejszymi zmianami.Przepisy wykonawcze do wy¿ej wymienionej
ustawy. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 – Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 roku Nr 12, poz. 96) Rozporz¹dzenie MEN z dnia 21 marca
2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. Nr 29
poz. 323) z póŸniejszymi zmianami.
§2
Zespó³ Szkó³ Gospodarki ¯ywnoœciowej w Smêtowie
zwany dalej zespo³em jest placówk¹ oœwiatow¹, siedzib¹ zespo³u jest wieœ Smêtowo w gminie Smêtowo.
§3
Organem prowadz¹cym szko³ê jest Powiat Starogardzki. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny
jest Pomorski Kurator Oœwiaty w Gdañsku.
§4
W sk³ad zespo³u wchodz¹ szko³y:
1. Ponadgimnazjalne dla m³odzie¿y
A) liceum ogólnokszta³c¹ce – na podbudowie gimnazjum, o trzyletnim cyklu nauczania którego pe³na nazwa brzmi:
Zespó³ Szkó³ Gospodarki ¯ywnoœciowej w Smêtowie Granicznym, Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Smêtowie Granicznym
B) technikum – na podbudowie gimnazjum o czteroletnim cyklu nauczania kszta³c¹ce w zawodzie,
którego pe³na nazwa brzmi:
Zespó³ Szkó³ Gospodarki ¯ywnoœciowej w Smêtowie Granicznym, Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego.
C)technikum – na podbudowie szko³y podstawowej
o piêcioletnim cyklu nauczania i kszta³c¹cego w
zawodzie:
— technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego,
którego pe³na nazwa brzmi:
Zespó³ szkó³ Gospodarki ¯ywnoœciowej w Smêtowie Granicznym, Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego
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2. Szko³y dla doros³ych
A) Liceum ogólnokszta³c¹ce o trzyletnim cyklu nauczania, na podbudowie szko³y zasadniczej, którego pe³na nazwa brzmi:
Zespó³ Szkó³ Gospodarki ¯ywnoœciowej w Smêtowie Granicznym, Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla
Doros³ych
B) Uzupe³niaj¹ce liceum ogólnokszta³c¹ce – o dwuletnim cyklu nauczania, na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej,którego pe³na nazwa brzmi:
Zespó³ Szkó³ Gospodarki ¯ywnoœciowej w Smêtowie Granicznym, Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
Szko³y ponadpodstawowe funkcjonuj¹ zgodnie z
art. 2a ustawy z dnia 8 stycznia 1999, przepisy
wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U.
Nr 12, poz.96 z póŸniejszymi zmianami) Jednoczeœnie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa obecni uczniowie szko³y ponadpodstawowej
pozostaj¹ nimi nadal do czasu ukoñczenia pe³nego etapu kszta³cenia.
§5
1. Zespó³ realizuje cele i zadania okreœlone w ustawie
oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w
szczególnoœci:
Umo¿liwia zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci do uzyskania œwiadectwa ukoñczenia szko³y, œwiadectwa
dojrza³oœci, a dla absolwentów technikum i liceum
zawodowego, kwalifikacji zawodowych po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego
2. Sprawuje opiekê nad uczniami odpowiednio do ich
potrzeb oraz mo¿liwoœci szko³y
3. Zapewnia opiekê nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umo¿liwienie realizowania indywidualnych programów nauczania i ukoñczenia szko³y
w skróconym czasie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
4. Dba o bezpieczeñstwo i higienê warunków nauki i
pracy wprowadza kierunki kszta³cenia zgodne z potrzebami rynku pracy oraz dba o wprowadzenie postêpu do programów nauczania.
§6
Zespól umo¿liwia uczniom:
1. Podtrzymanie poczucia to¿samoœci narodowej, etnicznej i religijnej poprzez pe³n¹ tolerancjê, umo¿liwienie uczestniczenia w rekolekcjach i innych
formach dzia³alnoœci.Szko³a jest neutralna œwiatopogl¹dowo. Na ¿yczenie uczniów i rodziców respektuje chrzeœcijañski system wartoœci. Szko³a realizuje
naukê religii zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej we
w³asnym zakresie lub kieruje do odpowiedniej poradni.
§7
Zespó³ zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki
nauki i pracy, a w szczególnoœci
1 Opiekê nad uczniami przebywaj¹cymi w zespole podczas zajêæ obowi¹zkowych i pozalekcyjnych – przez
nauczycieli i wychowawców zgodnie z planem zajêæ.
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2 Opiekê nad uczniami podczas zajêæ poza terenem
szko³y w czasie wycieczek organizowanych przez
szko³ê przez ca³y czas ich trwania:
podczas wycieczek dydaktycznych, turystycznych i
biwaków zgodnie z planem 1 opiekun na nie wiêcej
ni¿ 15 uczniów – w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej 1 opiekun na 10 uczniów.
3 Dy¿ury nauczycieli w szkole zgodnie z planem dy¿urów i zakresem powinnoœci.
4 Opiekê nad uczniami w pracowniach zespo³u sprawuj¹ nauczyciele zgodnie z planem zajêæ
5 Opiekê nad uczniami w czasie praktyk sprawuj¹ osoby wyznaczone przez kierownictwo zak³adów, z którymi zespó³ zawar³ odpowiednie umowy.
6 Szczególn¹ trosk¹ otacza siê uczniów:
a) klas pierwszych przez: szerok¹ informacjê o ¿yciu szko³y kole¿eñsk¹ opiekê klas starszych
b) z zaburzeniami rozwojowymi – miêdzy innymi
przez szczególn¹ troskê i wspó³pracê wychowawców klas, pomoc kole¿eñsk¹ itp.
c) dotkniêtych przypadkami losowymi lub sytuacj¹ w
rodzinie miêdzy innymi przez pomoc materialn¹,
kole¿eñsk¹ itp.
§8
Uczeñ uzyskuje promocjê do klasy programowo wy¿szej,gdy spe³ni wymogi okreœlone w wewn¹trzszkolnym
systemie oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów.
§9
1. Ocenianie wewn¹trzszkolne osi¹gniêæ edukacyjnych
ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postêpu w opanowaniu przez ucznia wiadomoœci i umiejêtnoœci w stosunku do wymagañ
edukacyjnych wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych w
szkole programów nauczania oraz formu³owania oceny. Ocenianie wewn¹trzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osi¹gniêæ
edukacyjnych i postêpów w tym zakresie
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
motywowanie ucznia do dalszej pracy
c) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i
nauczycielom informacji o postêpach, trudnoœciach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
d) umo¿liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej
2. Ocenianie wewn¹trzszkolne obejmuje:
a) formu³owanie przez nauczycieli wymagañ edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców / prawnych opiekunów/
b) bie¿¹ce ocenianie i okresowe klasyfikowanie
c) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych
d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku
szkolnego oraz warunki i regu³y ich poprawiania
3. Ocenianie wewn¹trzszkolne przeprowadzaj¹ nauczyciele ucz¹cy w oddziale, dostarczaj¹c uczniowi informacji zwrotnej o:
a) jakoœci jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i
umiejêtnoœci

b) skutecznoœci wybranych metod uczenia siê
c) poziomie uzyskanych osi¹gniêæ w stosunku do
wymagañ programowych
4. Ocenianie wewn¹trzszkolne stanowi te¿ informacjê
dla rodziców, wychowawcy klasy dyrektora szko³y
oraz nadzoru pedagogicznego:
a) efektywnoœci procesu nauczania i uczenia siê
b) wk³adzie uczniów w pracê nad w³asnym rozwojem
c) postêpach uczniów
5. Ocenianie wewn¹trzszkolne uczniów dzieli siê na:
a) bie¿¹ce (oceny bie¿¹ce)
b) klasyfikowanie (okresowe oraz koñcoworoczne)
§ 10
1. Oceny bie¿¹ce oraz oceny klasyfikacyjne okresowe
ustala siê w stopniach wed³ug nastêpuj¹cej skali:
Stopieñ
oznaczenie cyfrowe
Celuj¹cy
6
Celuj¹cy minus
6–
Bardzo dobry plus
5
Bardzo dobry
5
Bardzo dobry minus
5–
Dobry plus
4+
Dobry
4
Dobry minus
4–
Dostateczny plus
3+
Dostateczny
3
Dostateczny minus
3–
Dopuszczaj¹cy plus
2+
Dopuszczaj¹cy
2
Dopuszczaj¹cy minus
2–
Niedostateczny plus
1+
Niedostateczny
1
§ 11
1. Nauczyciele na pocz¹tku roku szkolnego informuj¹
uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o
wymaganiach edukacyjnych wynikaj¹cych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o
sposobach sprawdzania osi¹gniêæ edukacyjnych
uczniów.
2. Wychowawca klasy na pocz¹tku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
3. Fakt przekazania informacji o których mowa w ust. 1
i 2 nale¿y odnotowaæ w dzienniku lekcyjnym i potwierdziæ w odpowiedzi w³asnorêcznym podpisem.
§ 12
1. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne kryteria wymagañ edukacyjnych stawianych uczniom na poszczególne
stopnie w skali ocen:
1) ocenê celuj¹c¹ /6/ otrzymuje uczeñ:
a) którego zakres i jakoœæ wiadomoœci wykraczaj¹ poza wymagania programowe
b) który na podstawie posiadanej wiedzy potrafi
samodzielnie wyci¹gn¹æ wnioski i ³¹czyæ je w
logiczne zwi¹zki,
c) który bogat¹ wiedzê potrafi wykorzystaæ do realizacji celów teoretycznych i praktycznych
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d) którego wypowiedzi cechuje poprawny jêzyk
wzbogacony terminologi¹ naukow¹
e) który rozwija swoje zainteresowania poprzez
aktywny udzia³ w konkursach przedmiotowych,
olimpiadach i zawodach sportowych, szczebla
co najmniej powiatowego
f) który w zdobywaniu wiedzy swobodnie pos³uguje siê szerokim wachlarzem Ÿróde³
g) który samodzielnie potrafi sformu³owaæ problem
i nastêpnie podj¹æ siê próby jego rozwi¹zania
3) ocenê bardzo dobr¹ /5/ otrzymuje uczeñ:
a) który prezentuje wiedzê usystematyzowan¹ i
powi¹zan¹ w logiczny uk³ad
b) który bez ingerencji nauczyciela w³aœciwie rozumie uogólnienie i zwi¹zki miêdzy faktami i
zjawiskami
c) którego wypowiedzi cechuje poprawnoœæ jêzykowa oraz bogaty zasób pojêciowy s³ownictwa
4) ocenê dobr¹ /4/ otrzymuje uczeñ
a) który posiada wiadomoœci i umiejêtnoœci na poziomie wymagañ koniecznych, podstawowych i
dope³niaj¹cych
b) który poprawnie rozumie uogólnienia i zwi¹zki
miêdzy nimi
c) który potrafi wyjaœniæ bardziej skomplikowane
zjawiska przy niewielkiej pomocy nauczyciela
d) który w ró¿nych formach wypowiedzi nie pope³nia zbyt ra¿¹cych b³êdów jêzykowych
5) ocenê dostateczn¹ /3/ otrzymuje uczeñ
a) który opanowa³ wiadomoœci i umiejêtnoœci na
poziomie wymagañ koniecznych i podstawowych
b) który ma trudnoœci w ³¹czeniu wiedzy interdyscyplinarnej
c) który poprawnie rozumie proste zjawiska i przy
pomocy nauczyciela potrafi je wyjaœniæ
d) którego wypowiedzi s¹ zbli¿one do jêzyka potocznego i cechuje je ma³a kondensacja
e) który pope³nia jedynie drobne i nieliczne b³êdy
jêzykowe
6) ocenê dopuszczaj¹c¹ /2/ otrzymuje uczeñ
a) który opanowa³ wiadomoœci i umiejêtnoœci na
poziomie wymagañ koniecznych
b) u którego wystêpuj¹ powa¿ne braki wiedzy (znajomoœæ fragmentaryczna)
c) który nie potrafi ³¹czyæ faktów w zwi¹zki logiczne
d) który nie potrafi stosowaæ wiedzy nawet przy
ingerencji nauczyciela
e) który w wypowiedziach pope³nia liczne b³êdy a
ich styl jest czêsto nieporadny
7) ocenê niedostateczn¹ /2/ otrzymuje uczeñ
a) który nie opanowa³ wiadomoœci i umiejêtnoœci
przewidzianych na ocenê dopuszczaj¹c¹
b) u którego wystêpuje ra¿¹cy brak wiadomoœci
programowych i jednoœci logicznej miêdzy wiadomoœciami
c) u którego wystêpuje brak rozumienia uogólnieñ
oraz zupe³na nieumiejêtnoœæ wyjaœniania zjawisk
d) u którego wystêpuje kompletny brak umiejêtnoœci stosowania wiedzy
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e) u którego w ró¿nych formach wypowiedzi widaæ
bardzo ubogie s³ownictwo oraz nieporadny styl
f) któremu nawet pomoc nauczyciela nie przynosi wiêkszych efektów edukacyjnych
UWAGA: Dla sprawdzenia stopnia zdobytej wiedzy i
umiejêtnoœci zawartych w programach nauczania
pos³u¿ono siê podzia³em na:
a) poziom konieczny
b) poziom podstawowy
c) poziom dope³niaj¹cy
d) poziom rozszerzaj¹cy
§ 13
1. Nauczyciel jest zobowi¹zany, na podstawie pisemnej
opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obni¿yæ wymagania
edukacyjne, o których mowa w par. 12, w stosunku do
ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudnoœci w uczeniu siê lub deficyty rozwojowe, uniemo¿liwiaj¹ce sprostanie wymaganiom edukacyjnym
wynikaj¹cym z programu nauczania.
2. Ustalaj¹c wymagania edukacyjne, o których mowa
w par. 12 na poszczególne oceny nale¿y uwzglêdniæ zdolnoœci poszczególnych uczniów i odnosiæ ocenê do danego ucznia, a nie do œredniego poziomu
uczniów w klasie.
3. Nauczyciel, przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i plastyki powinien w szczególnoœci braæ
pod uwagê wysi³ek wk³adany przez ucznia w wywi¹zywaniu siê z obowi¹zków wynikaj¹cych ze specyfiki tych zajêæ.
§ 14
1. Wewn¹trzszkolne ocenianie wiedzy i umiejêtnoœci
jak te¿ postêpów w nauce uczniów powinno byæ dokonywane systematycznie, w formach oraz warunkach zapewniaj¹cych obiektywnoœæ oceny
2. Oceny s¹ jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów)
3. Na proœbê ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalaj¹cy ocenê zobowi¹zany
jest do jej uzasadnienia
4. Nauczyciel jest zobowi¹zany sprawdziæ pisemne prace kontrolne w ci¹gu dwóch tygodni.
5 Sprawdzone i ocenione prace pisemne o raz kontrolne uczeñ i jego rodzice /opiekunowie prawni/ otrzymuj¹ do wgl¹du na zasadach okreœlonych przez
nauczyciela.
6 Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne
ka¿dy nauczyciel przechowuje do koñca ka¿dego roku szkolnego
7. Uczeñ jest zobowi¹zany w ci¹gu dwóch tygodni dostarczyæ wychowawcy klasy usprawiedliwienie dni
nieobecnych w szkole.
8. W przypadku, gdy uczeñ opuœci nie wiêcej ni¿ 3 dni
zajêæ lekcyjnych, wszystkie prace kontrolne, które
odby³y siê w tym czasie zobowi¹zany jest napisaæ
na najbli¿szej lekcji z danego przedmiotu.
9. W przypadku d³u¿szej ni¿ 3 dni, usprawiedliwionej
nieobecnoœci uczeñ jest zobowi¹zany napisaæ zaleg³e prace kontrolne w terminie wyznaczonym przez
nauczyciela.
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§ 15
1. W uzasadnionych przypadkach uczeñ mo¿e byæ zwolniony na czas okreœlony z zajêæ wychowania fizycznego.
2. Decyzjê o zwolnieniu ucznia z zajêæ podejmuje dyrektor szko³y na postawie opinii o ograniczonych mo¿liwoœciach uczestnictwa w tych zajêciach, wydanej
przez lekarza poradniê specjalistyczn¹.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajêæ w dokumentacji z przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje siê „zwolniony” /a/.
§ 16
1. Rok szkolny dzieli siê dwa semestry.
2. Pierwszy okres rozpoczyna siê w pierwszym powszednim dniu wrzeœnia (z wyj¹tkiem soboty) i trwa do
dnia rozpoczêcia ferii zimowych, z kolei drugi okres
rozpoczyna siê w pierwszym dniu zajêæ szkolnych
po feriach zimowych a koñczy siê w najbli¿szy pi¹tek
po 18 czerwca.
§ 17
1. Klasyfikowanie okresowe polega na podsumowaniu
osi¹gniêæ edukacyjnych ucznia z zajêæ edukacyjnych okreœlonych w szkolnym planie nauczania i
ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania za ka¿dy z semestrów roku szkolnego.
2 Oceny klasyfikacyjne koñcoworoczne ustala siê w
stopniach wed³ug nastêpuj¹cej skali
celuj¹cy
6
bardzo dobry
5
dobry
4
dostateczny
3
dopuszczaj¹cy
2
niedostateczny
1
3. Klasyfikowanie koñcoworoczne polega na podsumowaniu osi¹gniêæ i postêpów ucznia w danym roku
szkolnym z zajêæ edukacyjnych okreœlonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania wed³ug skali okreœlonej
w niniejszym regulaminie.
4. Oceny klasyfikacyjne oraz ocena z zachowania za
drugi okres roku szkolnego s¹ jednoczeœnie ocenami klasyfikacyjnymi koñcoworocznymi z uwzglêdnieniem wiadomoœci i umiejêtnoœci oraz zachowania
ucznia za semestr poprzedni.
§ 18
1. Oceny klasyfikacyjne ustalaj¹ nauczyciele prowadz¹cy poszczególne zajêcia edukacyjne, a ocenê z
zachowania – wychowawca klasy. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcê jest ostateczna.
2. Na miesi¹c przed posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy sporz¹dzaj¹ listê uczniów klasy, na
której poszczególni nauczyciele wpisuj¹ zagro¿enia
z przedmiotów.
3. Na 7 dni przed okresowym i koñcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowi¹zani s¹ poinformowaæ ucznia
w formie ustnej o przewidywanych dla niego ocenach,
odnotowuj¹c ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
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4. Na miesi¹c przed posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas zobowi¹zani s¹ poinformowaæ
rodziców (prawnych opiekunów) formie pisemnej (za
potwierdzeniem odbioru) o przewidywanych dla
ucznia ocenach niedostatecznych okresowych i koñcoworocznych.
5. Uczeñ lub jego rodzice (prawni opiekunowie) maj¹
prawo odwo³ania siê od ustalonej oceny bie¿¹cej lub
przewidywanej oceny klasyfikacyjnej okresowej i
koñcoworocznej.
6. Prawo odwo³ania siê od przewidywanej oceny klasyfikacyjnej okresowej lub koñcoworocznej przys³uguje uczniowi w terminie nie przekraczaj¹cym dni
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
7. Prawo odwo³ania od oceny przys³uguje uczniowi,
który uczestniczy³ w minimum 70% zajêæ z danego
przedmiotu.
8. Prawo odwo³ania od oceny niedostatecznej przys³uguje uczniowi, który uczestniczy³ w minimum 70%
zajêæ z danego przedmiotu oraz w ci¹gu semestru
uzyska³ 30% ocen pozytywnych z tego przedmiotu.
9 W przypadku d³ugotrwa³ej udokumentowanej choroby
uczeñ ma prawo zdawaæ egzamin klasyfikacyjny nawet gdy nie spe³nia wy¿ej wymienionych wymagañ.
10. Aby uzyskaæ pozytywn¹ ocenê koñcoworoczn¹ uczeñ
musi niedostateczn¹ ocenê za pierwszy okres poprawiæ na dopuszczaj¹c¹ na zasadach okreœlonych
przez nauczyciela.
11. Odwo³anie o którym mowa w ust. 6 w formie pisemnej nale¿y sk³adaæ dyrektorowi zespo³u, który o tym
fakcie niezw³ocznie informuje nauczyciela którego
odwo³anie dotyczy. Nastêpnie dyrektor dokonuje analizy ocen bie¿¹cych ucznia, po czym podejmuje decyzjê o przyjêciu lub odrzuceniu odwo³ania.
12. W przypadku zasadnoœci odwo³ania, dyrektor Zespo³u zarz¹dza przeprowadzenie egzaminu sprawdzaj¹cego, przez komisjê w sk³adzie:
— dyrektor lub jego przewodnicz¹cy
— nauczyciel ucz¹cy przedmiotu jako egzaminator
— nauczyciel samego lub pokrewnego przedmiotu
13. Egzamin o którym mowa w ust. 12 przeprowadza siê
w terminie wyznaczonym przez dyrektora przed klasyfikacyjnym posiedzeniem w formie ustalonej przez
komisjê. Komisja zatwierdza te¿ pytania egzaminacyjne przygotowane przez egzaminatora, których
stopieñ musi odpowiadaæ kryterium oceny o któr¹
uczeñ siê ubiega.
14. Komisja o której mowa w ust. 12 na podstawie przeprowadzonego egzaminu ustala ocenê klasyfikacyjn¹, przy czym mo¿e to byæ ocena taka sama lub
wy¿sza o jeden stopieñ od oceny przewidywanej
przez nauczyciela
15. Z przeprowadzonego egzaminu o którym mowa w
ust. 12 sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
16. Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu, o którym
mowa w ust. 12 nie ma odwo³ania.
17. Ustalona przez nauczyciela (w przypadku odwo³ania siê – przez komisjê) ocena klasyfikacyjna mo¿e
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byæ zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego wed³ug regu³ okreœlonych w ust. 6.
18. Uczeñ mo¿e zdawaæ egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej j z jednych zajêæ edukacyjnych. W szczególnych
przypadkach rada pedagogiczna mo¿e zgodziæ siê na
egzaminy poprawkowe z dwóch przedmiotów, w przypadkach losowych (problemów rodzinnych, zdrowotnych).
§ 19
1. Zachowanie ucznia w szkole, na zajêciach pozalekcyjnych, wycieczkach zawodach sportowych i innych
imprezach organizowanych przez szko³ê a tak¿e poza szko³¹ podlega ocenie
Ocena z zachowania wyra¿a opinie szko³y o spe³nieniu przez ucznia obowi¹zków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych
osób.
2. Zachowanie ucznia ocenia siê wg nastêpuj¹cej skali:
zachowanie wzorowe
zachowanie dobre
zachowanie poprawne
zachowanie nieodpowiednie
3. Kryteria oceny z zachowania:
Ka¿dy uczeñ na pocz¹tku roku szkolnego otrzymuje kredyt 100 punktów. Od ucznia zale¿y ocena koñcowa, gdy¿ ma on szansê podwy¿szenia swojej puli
punktów nawet w sytuacji, gdy zachowanie sporadycznie bêdzie odstawa³o od przyjêtych norm. System oceniania i zachowania ma spowodowaæ, ¿e
uczeñ œwiadomie bêdzie kierowa³ swoim zachowaniem, zachowuj¹c prawo do b³êdu.
3.1. PUNKTY NA „ PLUS”
a) udzia³ w olimpiadzie przedmiotowej
1 etap 10 p–któw
2 etap 20 p–któw
3 etap 50 p–któw
b) udzia³ w konkursie szkolnym 1–10 punktów, poza szkolnym 1–20 punktów
c) reprezentowanie szko³y w zawodach sportowych
gminne
10 p–któw
rejonowe
20 p–któw
wojewódzkie
30 p–któw
krajowe
50 p–któw
d) pomoc w organizacji imprezy szkolnej 1–
10 p–ktow
e) praca na rzecz klasy, szko³y 1–10 p–któw
f) praca na rzecz innych, dzia³alnoœæ charytatywna 1–10 p–któw
g) pomoc kolegom w nauce 1–10 p–któw
h) wyj¹tkowa kultura osobista 1–10 p–któw
i) wysoka frekwencja
100% 20 pkt
90% 10 pkt
j) punktualnoœæ 5 pkt
k) systematyczne przygotowanie do lekcji 1–
10 pkt
l) prowadzenie zeszytów, odrabianie prac domowych, strój na w–f 1–10 pkt
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m)punkty do dyspozycji wychowawcy od 1 do
10 p–któw
3.2. PUNKTY NA ‘MINUS’
a) nieodpowiednie zachowanie na lekcjach
1–20 pkt
b) aroganckie zachowanie poza terenem szko³y
(teatr, kino, wycieczka) 1–20 pkt
c) aroganckie zachowanie 1–20 pkt
d) niszczenie mienia szkolnego 1–20 pkt
e) niszczenie rzeczy innych osób 1–20 pkt
f) kradzie¿ 50 pkt
g) palenie papierosów 10–30 pkt
h) u¿ycie i rozprowadzanie narkotyków i œrodków
odurzaj¹cych 50 pkt
i) picie alkoholu 50 pkt.
j) znêcanie siê nad kolegami, bójki 50 pkt
k) wymuszanie pieniêdzy 50 pkt
l) fa³szowanie usprawiedliwieñ, podpisów 30 pkt
m)nieusprawiedliwione nieobecnoœci
powy¿ej 60 godz
30 pkt
powy¿ej 30 godzin
20 pkt
od 15 do 30 godzin
10 pkt
n) spóŸnianie siê na zajêcia
1–10 pkt
o) ucieczki z lekcji
1–20 pkt
p) do dyspozycji wychowawcy 1–10 pkt
r) wagarowanie
1–20 pkt
OCENA
ILOŒÆ PUNKTÓW
wzorowa
151 i wiêcej
dobra
120–150
poprawna
60–119
nieodpowiednia
poni¿ej 60
4. W dzienniku lekcyjnym jest umieszczony zeszyt uwag
do którego nauczyciele wpisuj¹ swoje spostrze¿enia i uwagi.
5. Uczniowie dbaj¹, aby wychowawca wpisa³ wszystkie uwagi pozytywne œwiadcz¹ce o ich zaanga¿owaniu.
6. Rodzice mog¹ na bie¿¹co kontrolowaæ uwagi dotycz¹ce swojego dziecka w zeszycie uwag.
7. Na tydzieñ przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowi¹zany poinformowaæ ucznia o przewidywanej ocenie
z zachowania.
8. Ostateczn¹ decyzjê o ocenie z zachowania podejmuje wychowawca po konsultacji z uczniami danej
klasy.
§ 20
W celu u³atwienia rozwi¹zywania problemów uczniów
zwi¹zanych z wyborem kierunków dalszego kszta³cenia
organizuje siê spotkania z przedstawicielami wy¿szych
uczelni, pracownikami urzêdu pracy i poradni specjalistycznych. Indywidualnych porad w tym zakresie udziela pedagog szkolny.
§ 21
Zespó³ wspó³pracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu okreœlania wspólnego dzia³ania w zakresie
nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez organizowanie spotkañ klasowych, wywiadówek, imprez okolicz-
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noœciowych oraz kontakty indywidualne. Reprezentacje
ogó³u rodziców zespo³u stanowi rada rodziców.
§ 22
1. Dzia³ania wychowawcze wszystkich nauczycieli i pozosta³ych pracowników zespo³u bêd¹ zmierza³y do
tego, aby absolwent szkó³ wchodz¹cych w sk³ad zespo³u by³ cz³owiekiem:
a) szanuj¹cym wartoœci uniwersalne,
b) tolerancyjnym,
c) odpowiedzialnym,
d) œwiadomym swej to¿samoœci pañstwowej, regionalnej, zawodowej,
e) posiadaj¹cym obszern¹ wiedzê teoretyczno–praktyczn¹,
f) o du¿ej kulturze osobistej
g) samodzielnym,
h) otwartym,
i) przedsiêbiorczym, posiadaj¹cym umiejêtnoœæ poruszania siê na rynku pracy,
j) zdolnym do ci¹g³ego samokszta³cenia,
k) przygotowanym do dalszego kszta³cenia,
l) dbaj¹cym o rozwój fizyczny i duchowy,
³) umiej¹cym korzystaæ z nowoczesnych œrodków i
metod komunikacji,
m)przygotowanym do œwiadomego i czynnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym i obywatelskim,
Szczegó³owe zadania i formy ich realizacji s¹ opracowywane na ka¿dy rok szkolny i bêd¹ za³¹cznikiem
do statutu.
§ 23
W zwi¹zku z oczekiwaniami uczniów, rodziców, nauczycieli dzia³ania wychowawcze bêd¹ skierowane na:
1) Przeciwdzia³anie agresji i wandalizmowi poprzez:
a) kszta³towanie wœród uczniów umiejêtnoœci rozpoznawania i reagowania na przejawy agresji i wandalizmu,
b) indywidualne rozmowy z rodzicami,
c) ponoszenie odpowiedzialnoœci za wyrz¹dzone
szkody,
d) rozmowy indywidualne uczniów z wychowawc¹,
pedagogiem szkolnym dyrektorem,
e) indywidualne porady psychologa,
f) spotkania dla uczniów, nauczycieli, rodziców z
przedstawicielami prokuratury, policji, psychologiem,
g) ankiety rozpoznaj¹ce rodzaj i skalê agresji, wandalizmu,
h) konkursy artystyczne dotycz¹ce problemu,
i) monitorowanie zachowañ uczniów na terenie szko³y i poza ni¹.
2) Polepszanie wspó³pracy z rodzicami poprzez:
a) wiêksze zaanga¿owanie rodziców w pracy klasy,
szko³y,poprzez stwarzanie sytuacji wymagaj¹cych
ich uczestnictwa,
b) ujednolicenie dzia³añ wychowawczych w szkole i
w domu – wspólny front wychowawczy,
c) praca nad nowymi formami prowadzenia spotkañ
z rodzicami,

d) uœwiadomienie rodzicom znaczenia ich obecnoœci w ¿yciu szkolnym,
e) œcis³y kontakt rady pedagogicznej z rada rodziców,
f) organizowanie dla rodziców spotkañ, warsztatów
ankiet dotycz¹cych spraw wychowawczych,
3) Wykszta³cenie uczniów, nawyków i manier zgodnych
z zasadami dobrych obyczajów poprzez::
a) tworzenie klasowych i szkolnych Kodeksów Dobrych Obyczajów.,
b) turnieje, konkursy,
c) systematyczne i konsekwentne wdra¿anie do prawid³owych zachowañ zgodnych z zasadami dobrych obyczajów,
4) Wykszta³cenie u uczniów postawy tolerancji wobec
innoœci ka¿dego cz³owieka poprzez:
a) kszta³towanie postawy zrozumienia i tolerancji,
b) zapoznanie z ró¿nymi postawami ¿yciowymi, kultur¹, wyznaniami,
c) poszanowanie godnoœci drugiego cz³owieka,
d) zrozumienie dla trudnoœci finansowych niektórych
rodzin,
e) zrozumienie dla cz³onków rodzin patologicznych.
5) Propagowanie zdrowego stylu ¿ycia bez na³ogów i
stresów poprzez:
a) uœwiadomienie szkodliwoœci dla organizmu ludzkiego picia alkoholu, palenie papierosów, za¿ywania narkotyków, œrodków odurzaj¹cych,
b) propagowanie pozytywnych postaw,
c) propagowanie literatury na ten temat,
d) rozpoznawanie problemów wœród m³odzie¿y szkolnej,
e) uwra¿liwienie na ten problem w otoczeniu nastolatków,
f) kszta³towanie umiejêtnoœci rozpoznawania w³asnych reakcji na sytuacje stresowe,
g) nabycie umiejêtnoœci przeciwdzia³ania stresom,
za³amaniom,
h) rozmowy z pedagogiem szkolnym i wychowawca,
i) uœwiadomienie problemu rodzicom.
§ 24
1. Organami zespo³u s¹:
a) dyrektor
b) rada pedagogiczna
c) rada rodziców
d) samorz¹d uczniowski
2. W zespole nie utworzono rady zespo³u;
A) powstanie rady zespo³u organizuje dyrektor na
³¹czny wniosek dwóch z nastêpuj¹cych podmiotów:
— rady pedagogicznej
— rady rodziców
— samorz¹du uczniowskiego
B) dzia³anie rady zespo³u odbywa siê zgodnie z ustaw¹ o systemie oœwiaty
3. Zadania przewidziane ustaw¹ dla rady zespo³u wykonuje rada pedagogiczna
§ 25
Zasady wspó³dzia³ania organów szko³y.
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1. Ka¿dy organ ma mo¿liwoœæ swobodnego dzia³ania,
stawiania wniosków i podejmowania uchwa³.
2. Swobodne dzia³anie i podejmowanie decyzji odbywa siê w ramach i granicach kompetencji okreœlonych Ustaw¹ o systemie oœwiaty i niniejszym
statutem.
3. Sytuacje konfliktowe, ró¿nice zdañ rozstrzygane bêd¹ wewn¹trz zespo³u w drodze dyskusji.
4. Zapewnia siê bie¿¹c¹ wymianê informacji pomiêdzy
organami szko³y w podejmowanych i planowanych
dzia³aniach przez:
a) planowanie zebrania rady pedagogicznej, rady rodziców i samorz¹du uczniowskiego,
b) doraŸne zebrania zgodne z potrzebami
c) przekazywanie korespondencji

sami zespó³ kierowniczy szko³y. W sk³ad zespo³u kierowniczego wchodz¹:
— kierownik szkolenia praktycznego
— g³ówny ksiêgowy
Dyrektor mo¿e odwo³aæ z funkcji kierowniczej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
7. W pracach zespo³u mog¹ uczestniczyæ zaproszeni
przedstawiciele zwi¹zków zawodowych.

§ 26

§ 28

1. Zespo³em kieruje nauczyciel, któremu funkcje dyrektora powierzy³ organ prowadz¹cy zespó³ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Dyrektor zespo³u w szczególnoœci:
a) kieruje dzia³alnoœci¹ zespo³u i reprezentuje go na
zewn¹trz,
b) sprawuje opiekê nad uczniami
c) realizuje uchwa³y rady pedagogicznej podjête w
ramach jej kompetencji
d) dysponuje œrodkami finansowymi zespo³u i ponosi odpowiedzialnoœæ za ich prawid³owe wykorzystywanie
e) wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów
szczególnych
f) wspó³dzia³a z zespo³ami – szko³ami wy¿szymi oraz
zak³adami kszta³cenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych
g) sprawuje nadzór pedagogiczny
2. Dyrektor mo¿e w drodze decyzji skreœliæ ucznia z listy uczniów w przypadkach okreœlonych niniejszym
statutem. Skreœlenie nastêpuje na podstawie uchwa³y rady pedagogicznej po zasiêgniêciu opinii samorz¹du uczniowskiego
3. Dyrektor jest kierownikiem zak³adu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i innych pracowników
i decyduje w szczególnoœci w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników zespo³u,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz¹dkowych nauczycielom i innym pracownikom
zespo³u
c) wystêpowania z wynikami po zasiêgniêciu opinii
rady pedagogicznej w sprawach odznaczeñ, nagród i innych wyró¿nieñ dla nauczycieli i innych
pracowników.
4. Dyrektor mo¿e w porozumieniu z organem prowadz¹cym zespó³ i sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny oraz po zasiêgniêciu opinii Powiatowej Rady
zatrudnienia zmieniæ lub wprowadziæ nowe zawody
lub profile kszta³cenia.
5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadañ wspó³pracuje z rad¹ pedagogiczn¹, rad¹ rodziców i samorz¹dem uczniowskim.
6. Dyrektor do pomocy w wykonywaniu swoich obowi¹zków powo³uje zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-

Gospodark¹ finansow¹ i materia³owo – rozliczeniow¹
w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy prowadzi g³ówny
ksiêgowy powo³any przez dyrektora.

§ 27
W zespole utworzono stanowiska kierownicze:
1. kierownika szkolenia praktycznego
uprawnienia i obowi¹zki kadry kierowniczej, ustalone s¹ w przedziale czynnoœci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

§ 29
1. Kancelaria zespo³u prowadzi dokumentacjê dla
wszystkich miejscowych szkó³ w zakresie obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoœci dotycz¹cych:
a) realizacji planów obowi¹zuj¹cych w szkole,
b) przyjmowania, ewidencji, za³atwiania i wysy³ania
korespondencji,
c) przyjmowania uczniów do szkó³ i skreœlenia z listy uczniów,
d) prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów oraz
przechowywania arkuszy ocen, dzienników, opieczêtowanych papierów itp.
e) wydawanie zaœwiadczeñ i legitymacji,
f) gospodarowanie drukami œcis³ego zarachowania
w tym œwiadectwami,
g) przechowywanie i nadzór nad u¿ywaniem pieczêci urzêdowych.
2. Obowi¹zki prowadzenia kancelarii dyrektor powierza samodzielnemu referentowi do spraw administracyjno – finansowych. Bezpoœredni nadzór nad
samodzielnym referentem sprawuje dyrektor.
§ 30
1. Zespó³ prowadzi archiwum wspólnie dla wszystkich
szkól. Za prowadzenie archiwum odpowiada samodzielny referent do spraw administracyjno – finansowych
2. Archiwum przechowuje dokumenty zgodnie z przepisami.
§ 31
1. W zespole dzia³a rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w zakresie realizacji zadañ statutowych zespo³u dotycz¹cych kszta³cenia, wychowania i opieki. Przewodnicz¹cym rady jest dyrektor.
2. Zebrania plenarne rady pedagogicznej s¹ organizowane przed rozpoczêciem roku szkolnego w ka¿dym
okresie /semestrze/ w zwi¹zku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakoñczeniu zajêæ szkolnych, oraz w miarê bie¿¹cych
potrzeb. Zebrania odbywaj¹ siê zgodnie z planem,
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a ponadto mog¹ byæ organizowane na wniosek organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodnicz¹cego, organu prowadz¹cego zespó³
albo co najmniej 1/3 cz³onków rady pedagogicznej.
3. W sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzenia
egzaminów i sprawdzianów rada pedagogiczna dzia³a zgodnie z obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej. W sk³ad rady pedagogicznej
wchodz¹ wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole (szkole). W zebraniach rady pedagogicznej uczestnicz¹ obowi¹zkowo wszyscy nauczyciele.
4. W zebraniach rady mog¹ braæ udzia³ z g³osem doradczym osoby zaproszone przez przewodnicz¹cego za zgod¹ lub na wniosek rady pedagogicznej.
5. Rada pedagogiczna uczestniczy w rozwi¹zywaniu
istotnych spraw wewnêtrznych zespo³u.
6. Do kompetencji rady pedagogicznej nale¿¹:
a) zatwierdzenie planów pracy zespo³u
b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów
c) podejmowanie uchwa³ w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
d) ustalania organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zespo³u,
e) podejmowania uchwa³ w sprawach skreœlenia z listy uczniów
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególnoœci:
a) projekt planu finansowego zespo³u
b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom sta³ych prac i zajêæ w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych p³atnych zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych
c) nowe kierunki kszta³cenia w szkole
8. Rada pedagogiczna wykonuje zadania przewidziane
ustaw¹ dla rady szko³y tj.
a) uchwa³a statut zespo³u i jego zmiany
b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego œrodków specjalnych i opiniuj¹ plan
finansowy,
c) mo¿e wystêpowaæ do organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny nad zespo³em z wnioskami o
zebranie i dokonanie oceny dzia³alnoœci zespo³u,
jej dyrektora lub innego nauczyciela
d) z w³asnej inicjatywy ocenia sytuacjê oraz stan zespo³u i wystêpuje z wnioskami do dyrektora,organu prowadz¹cego szko³ê w sprawach zajêæ
pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowi¹zkowych
9. Rada pedagogiczna mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o
odwo³anie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub
innego stanowiska kierowniczego w zespole
10. Uchwa³y rady pedagogicznej s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy jej cz³onków.
11. Szczegó³owe zadania i kompetencje rady pedagogicznej okreœla regulamin rady pedagogicznej.
12. Regulamin rady pedagogicznej opracowuje komisja
powo³ana przez radê pedagogiczn¹, nie mo¿e on
byæ sprzeczny ze statutem zespo³u.

§ 32
1. W zespole dzia³a rada rodziców stanowi¹ca reprezentacjê ogó³u rodziców zespo³u. Rodzice i nauczyciele wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ w sprawach wychowania
oraz kszta³cenia m³odzie¿y.
2. Radê rodziców tworz¹ delegaci rad klasowych rodziców (po jednym). Radê Klasow¹ w liczbie 3 osób
wybieraj¹ rodzice danego oddzia³u (klasy) na zebraniu ogólnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
3. Rada rodziców ustala regulamin swej dzia³alnoœci,
który nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem szko³y.
4. Rada rodziców mo¿e wystêpowaæ do rady pedagogicznej, dyrektora lub jednostki prowadz¹cej z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi wszystkich spraw
zespo³u.
5. W celu wspierania dzia³alnoœci statutowej rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych sk³adek
oraz innych Ÿróde³. Wydatkowania funduszy okreœla
regulamin rady rodziców.
6. Rodzice maj¹ prawo do:
a) zapoznanie siê ze statutem zespo³u,
b) znajomoœci programu wychowawczego zespo³u,
c) zapoznania siê regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzeniem egzaminów,
d) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego
dziecka, jego zachowania postêpów i przyczyny
trudnoœci w nauce,
e) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kszta³cenia swych dzieci,
f) wyra¿ania i przekazywania organowi sprawuj¹cemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy zespo³u.
7. Czêstotliwoœæ organizowania spotkañ klasowych z
rodzicami zale¿y od potrzeb wymiany informacji oraz
dyskusji na tematy wychowawcze. W ci¹gu roku
szkolnego nie mo¿e byæ mniej ni¿ 3 spotkania.
8. Walne zebrania wszystkich rodziców organizowane
s¹ na wnioski rady rodziców dyrektora i rady pedagogicznej.
§ 33
1. W zespole dzia³a samorz¹d uczniowski zwany dalej
samorz¹dem.
2. Samorz¹d tworz¹ wszyscy uczniowie zespo³u. Opiekê nad samorz¹dem sprawuje wyznaczony nauczyciel (nauczyciele).
3. Samorz¹d wybiera radê samorz¹du spoœród zg³aszanych przez siebie kandydatów w g³osowaniu powszechnym i tajnym przez wszystkich uczniów. Rada
samorz¹du jest jedynym przedstawicielem ogó³u
uczniów. Rada samorz¹du œciœle wspó³pracuje z radami klasowymi.
4. Rada samorz¹du opracowuje regulamin samorz¹du, który nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem zespo³u.
5. Samorz¹d mo¿e przedstawiæ radzie pedagogicznej,
radzie rodziców i dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szko³y, a w szczególnoœci dotycz¹cych:
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a) prawa do zapoznania siê z programem nauczania, jego treœci¹, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postêpów
w nauce i zachowaniu
c) prawa do organizacji ¿ycia szkolnego, umo¿liwiaj¹ce zachowanie w³aœciwych proporcji miêdzy wysi³kiem szkolnym, a mo¿liwoœci¹ rozwijania i
zaspokajania w³aœciwych zainteresowañ,
d) prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawa organizowania dzia³alnoœci kulturalnej,
oœwiatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z w³asnymi potrzebami i mo¿liwoœciami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawa wyboru nauczyciela pe³ni¹cego rolê opiekuna samorz¹du.
6. Rada samorz¹du mo¿e wnioskowaæ kto z nauczycieli ma pe³niæ rolê opiekuna samorz¹du.
7. Proponowany opiekun mo¿e zwróciæ siê o pomoc w
prowadzeniu samorz¹du do innych nauczycieli.
§ 34
1. W zespole nie mog¹ dzia³aæ partie i organizacje polityczne. Stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest dzia³alnoœæ wychowawcza wœród
m³odzie¿y lub wzbogacanie dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej zespo³u mog¹ podj¹æ dzia³alnoœæ za zgod¹ dyrektora zespo³u po
uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
§ 35
1. Rok szkolny rozpoczyna siê 1 wrzeœnia ka¿dego roku i koñczy z dniem 31 sierpnia nastêpnego roku.
2. Terminy rozpoczêcia i koñczenia zajêæ dydaktyczno
– wychowawczych, egzaminów, przerw œwi¹tecznych oraz ferii zimowych i letnich okreœlaj¹ przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
3 Kalendarz roku szkolnego opracowuje dyrekcja i
przedstawia radzie pedagogicznej.
4 Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i
opieki w danym roku szkolnym okreœla arkusz organizacyjny zespo³u opracowany przez dyrekcjê w terminie zgodnym z obowi¹zuj¹cymi przepisami na
podstawie planów szkolnych, planów nauczania zaopiniowany przez organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny i zatwierdzony przez organ prowadz¹cy
szko³ê.
5. Rok dydaktyczny dzieli siê na dwa semestry zakoñczone klasyfikacj¹ uczniów. Szczegó³owe zasady
oceniania,klasyfikowania i promowania okreœla wewn¹trzszkolny system oceniania.
§ 36
1. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjna zespo³u jest
oddzia³ z³o¿ony z uczniów, którzy w danym roku
szkolnym ucz¹ siê wszystkich przedmiotów obowi¹zkowych okreœlonych planem nauczania i programem.
2. Przeciêtna liczba uczniów w oddziale powinna byæ
nie mniejsza ni¿ 26 i nie wiêksza ni¿ 36.
3. Dok³adn¹ liczbê uczniów klas pierwszych okreœla
orzeczenie organizacyjne na dany rok szkolny.

Poz. 482

4. Zajêcia edukacyjne mog¹ byæ prowadzone w zespo³ach miêdzyoddzia³owych lub miêdzyszkolnych. Liczba uczniów w zespole wynosi co najmniej 20. Za
zgod¹ organu prowadz¹cego szko³ê mog¹ byæ tworzone zespo³y licz¹ce mniej ni¿ 20 osób.
§ 37
Zespó³ w miarê mo¿liwoœci zapewni kontynuacjê nauki przynajmniej jednego jêzyka obcego dla absolwentów gimnazjum.
§ 38
Organizacjê sta³ych obowi¹zkowych i nadobowi¹zkowych zajêæ dydaktycznych i wychowawczych okreœla tygodniowy rozk³ad zajêæ na podstawie zatwierdzonego
arkusza organizacyjnego z uwzglêdnieniem zasady
ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 39
1. Podstawow¹ form¹ pracy szko³y s¹ zajêcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo–lekcyjnym i praktyczna nauka zawodu.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, zajêæ indywidualnych 60 minut.
3. Rada pedagogiczna mo¿e wprowadziæ okresowo inny czas trwania zajêæ nie d³u¿szy ni¿ 1 godzina.
§ 40
1. Niektóre zajêcia obowi¹zkowe np. zajêcia fakultatywne, praktyczna nauka zawodu, zajêcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie jêzyków obcych
elementów informatyki, ko³a zainteresowañ, zajêcia
rekreacyjno – sportowe i inne mog¹ byæ prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach
miêdzyklasowych i miêdzyszkolnych, a tak¿e podczas wycieczek
2. Czas trwania zajêæ wymienionych w ust.1 ustala siê
zgodnie z & 23 ust. 2 lub 3.
3 Zajêcia, o których mowa w ust.1 s¹ organizowane w
ramach posiadanych przez zespó³ œrodków finansowych.
4. Liczba uczestników kó³ zainteresowañ oraz innych
zajêæ nadobowi¹zkowych finansowych z bud¿etu
szko³y nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ przewiduj¹ przepisy.
§ 41
Zespó³ mo¿e przyjmowaæ s³uchaczy zak³adów kszta³cenia nauczycieli oraz studentów szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych nauczycieli na praktyki pedagogiczne na
podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiêdzy dyrektorem lub za jego zgod¹ z poszczególnymi nauczycielami, a zak³adami kszta³cenia nauczyciela lub
szko³¹ wy¿sz¹.
§ 42
1. Biblioteka zespo³u jest pracowni¹ szkoln¹ s³u¿¹c¹
realizacji potrzeb i zainteresowañ uczniów, zadañ
dydaktyczno – wychowawczych zespo³u, doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu
wiedzy pedagogicznej wœród rodziców oraz w miarê
mo¿liwoœci wiedzy o regionie
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2. Biblioteka dysponuje ksiêgozbiorem sk³adaj¹cym siê
z lektur szkolnych, literatury popularnonaukowej i
ró¿nych zbiorów specjalistycznych.
3. Nauczyciel kieruj¹cy bibliotek¹ jest organizatorem
dzia³añ kulturowospo³ecznych na terenie zespo³u.
4. Korzystanie z biblioteki jest bezp³atne. Szczegó³ow¹ dzia³alnoœæ oraz zasady korzystania z biblioteki
okreœla regulamin.
5. Biblioteka wspó³pracuje z innymi bibliotekami organizuj¹c wypo¿yczenia miêdzybiblioteczne.
6. Z ksiêgozbioru biblioteki mog¹ korzystaæ równie¿ nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz inne osoby zaprzyjaŸnione ze szko³¹.
7. Godziny pracy biblioteki dostosowane s¹ do tygodniowego planu zajêæ uczniów.
§ 43
1. Dla realizacji celów statutowych zespó³ posiada:
— budynek wraz z wyposa¿eniem
2. Mienie zespo³u ma s³u¿yæ jak najlepiej celom statutowym oraz ma byæ szanowanie i wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem
§ 44
1. Dzia³alnoœæ zespo³u koncentruje siê przede wszystkim na potrzebach œrodowiska.
2. Zespó³ wspó³pracuje w upowszechnianiu oœwiaty z
odpowiednimi organami:
a) instytucjami samorz¹dowymi na szczeblu gminy,
powiatu i województwa
b) organami w³adzy pañstwowej
c) organizacjami porz¹dkowymi
3. W ramach tej wspó³pracy zespó³ mo¿e powy¿szym instytucjom udostêpniaæ pracownie i inne pomieszczenia dydaktyczne oraz kadrê pedagogiczn¹ do dzia³añ
zwi¹zanych z dzia³aniami oœwiatowymi i wychowawczymi
4. Zespó³ pomaga szko³om gimnazjalnym w prowadzeniu orientacji zawodowej przez:
a) prowadzenie dni otwartych
b) udostêpnianie pracowni
c) akcji reklamowych w szko³ach
5. Zespó³ d¹¿y do tworzenia „ogniska” kultury i wspó³pracuje w tym zakresie ze œrodowiskiem.
6. Zespó³ wspó³pracuje z œrodowiskiem w organizowaniu uroczystoœci, spotkañ, imprez i zawodów.
7. Uczniowie zespo³u mog¹ uczestniczyæ w dzia³alnoœci i pracach na rzecz œrodowiska i zapoznaæ siê z jego problemami.
§ 45
Dla zapewnienia funkcjonowania zespo³u dyrektor zatrudnia nauczycieli (wychowawców) oraz pracowników
ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obs³ugi
1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ustawie 1 okreœlaj¹ odrêbne przepisy
2. Pracowników i administracjê obowi¹zuje regulamin
pracy, a nauczycieli i wychowawców równie¿ karta
nauczyciela (uk³ad zbiorowy)

§ 46
Nauczyciel prowadzi pracê dydaktyczno – wychowawcz¹ i opiekuñcz¹ jest odpowiedzialny za jakoœæ i wyniki
tej pracy i bezpieczeñstwo powierzonych jego opiece
uczniów, a szczególnie:
a) odpowiada za ¿ycie, zdrowie i bezpieczeñstwo
uczniów,
b) realizuje przebieg procesu dydaktycznego,
c) dba o pomoce dydaktyczne, sprzêt szkolny i otoczenie,
d) wspiera rozwój zdolnoœci uczniów oraz ich zainteresowania,
e) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów,
f) udziela mo¿liwej pomocy w przezwyciê¿aniu niepowodzeñ szkolnych w oparciu o rozpoznanie w³asne
lub poradni,
g) wspó³pracuje z rodzicami w sprawach szkolnych,
h) doskonali umiejêtnoœci dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej,
i) podejmuje czynnoœci ustalone przez dyrekcjê, rade
pedagogiczn¹, zespó³ przedmiotowy maj¹cy na celu prawid³owy przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego i funkcjonowanie szko³y.
§ 47
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworz¹ zespó³ przedmiotowy
2. W zespole dzia³aj¹ zespo³y przedmiotowe:
a) przedmiotów ogólnokszta³c¹cych
b) przedmiotów zawodowych i szkolenia praktycznego
3. Prac¹ zespo³u przedmiotowego kieruje powo³any
przez dyrektora szko³y przewodnicz¹cy zespo³u
4. Cele i zdania zespo³u przedmiotowego obejmuj¹:
a) zorganizowanie wspó³pracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania,korelowanie treœci nauczania przedmiotów
pokrewnych, a tak¿e uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
b) wspólne opracowanie szczegó³owych kryteriów
oceniania uczniów z danych przedmiotów oraz
sposobów badania wyników nauczania,
c) organizowania wewn¹trzszkolnego doskonalenia
zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla
pocz¹tkuj¹cych nauczycieli,
d) wspó³dzia³anie w organizowaniu pracowni, a tak¿e w uzupe³nieniu ich wyposa¿enia,
e) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole
autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych
programów nauczania.
§ 48
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególnoœci:
a) tworzenie warunków wspomagaj¹cych rozwój
ucznia, proces jego uczenia siê oraz przygotowania do ¿ycia w rodzinie i spo³eczeñstwie,
b) inspirowanie i wspomaganie dzia³añ zespo³owych
uczniów,
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c) podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiêdzy uczniami, a innymi cz³onkami spo³ecznoœci
szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadañ, o których mowa w ust.1
a) otacza indywidualn¹ opiek¹, ka¿dego wychowanka,
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami ró¿ne formy ¿ycia zespo³owego, rozwijaj¹ce jednostki i integruj¹ce zespó³ uczniowski,
c) ustala treœci i formy zajêæ tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy
d) wspó³dzia³a z nauczycielami ucz¹cymi w jego klasie (oddziale) uzgadniaj¹c z nimi i koordynuj¹c ich
dzia³anie wychowawcze wobec ogó³u uczniów, a
tak¿e wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z ró¿nymi trudnoœciami i
niepowodzeniami)
e) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
— poznania i ustalenia potrzeb opiekuñczo – wychowawczych ich dzieci
— wspó³dzia³ania z rodzicami, okazywanie im pomocy w ich dzia³aniach wychowawczych wobec
dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w swoich dzia³aniach
— w³¹czenia ich w sprawy ¿ycia klasy i szko³y
f) wspó³pracuje ze specjalistami œwiadcz¹cymi kwalifikowan¹ pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudnoœci, tak¿e zdrowotnych oraz zainteresowañ i
szczególnych uzdolnieñ uczniów. Organizacjê i
formy udzielania tej pomocy na terenie szko³y okreœlaj¹ przepisy w sprawach zasad udzielania uczniom
pomocy psychologicznej i pedagogicznej
3. Wychowawca spe³nia swoje zadania odpowiednio
do wieku, ich potrzeb oraz warunków œrodowiskowych miêdzy innymi przez:
a) systematyczny kontakt z rodzicami poprzez wywiadówkê i zebrania doraŸny kontakt telefoniczny i listowy poprzez kancelariê szko³y i dzienniczek
ucznia,
b) wspó³pracê z osobami, instytucjami i organizacjami zwi¹zanymi z z dzia³alnoœci¹ wychowawczo –
opiekuñcz¹
c) analizê frekwencji, wyników nauczania i zachowania
d) systematyczne prowadzenie dokumentacji
4 Wychowawca ma prawo korzystaæ w swej pracy z
pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony w³aœciwych placówek i instytucji oœwiatowych i naukowych, poradni, lekarza i higienistki szkolnej oraz
zawodowego kuratora
§ 49
Do szczególnych zadañ nauczyciela – pedagoga nale¿y:
1) W zakresie zadañ ogólnowychowawczych
a) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
b) udzielenie pomocy uczniom w prawid³owym wyborze zawodu i kierunku dalszego kszta³cenia,
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c) udzielanie rodzicom porad u³atwiaj¹cych rozwi¹zanie przez nich trudnoœci w wychowywaniu w³asnych dzieci,
d) wspó³udzia³ w opracowywaniu planu dydaktyczno – wychowawczego szko³y.
2) W zakresie profilaktyki wychowawczej
a) rozpoznawanie warunków ¿ycia i nauki uczniów
sprawiaj¹cych trudnoœci w realizacji procesu
dydaktyczno – wychowawczego,
b) opracowywanie wniosków dotycz¹cych uczniów
wymagaj¹cych szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
c) rozpoznawanie sposobów spêdzenia czasu wolnego przez uczniów wymagaj¹cych szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
d) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawuj¹cymi trudnoœci wychowawcze,
e) wspó³praca z organizacjami m³odzie¿owymi w
zakresie wspólnego oddzia³ywania na uczniów
wymagaj¹cych szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
3. W zakresie pracy korekcyjno – wyrównawczej
a. organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków
w wiadomoœciach szkolnych uczniom napotykaj¹cym na szczególne trudnoœci w nauce organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i
likwidowania mikrodefektów i zaburzeñ rozwojowych / korekcja, redukcja, terapia),
b. organizowanie ró¿nych form terapii zajêciowej
uczniom z objawami niedostosowania spo³ecznego.
4. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej
a) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napiêæ psychicznych nawarstwiaj¹cych siê na tle niepowodzeñ szkolnych,
b) udzielanie porad i pomocy uczniom w rozwi¹zywaniu trudnoœci powstaj¹cych na tle konfliktów rodzinnych,
c) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadaj¹cym
trudnoœci w kontaktach rówieœniczych i œrodowiskowych,
d) przeciwdzia³anie skrajnym formom niedostawania spo³ecznego m³odzie¿y,
e) organizowanie opieki i pomocy materialnej.
§ 50
1. Zasady rekrutacji uczniów do szkó³ odbywaj¹ siê
zgodnie z Decyzj¹ Kuratora Oœwiaty w Gdañsku i
zatwierdzonymi przez radê pedagogiczn¹ zasadami rekrutacji do klas pierwszych. Komisjê rekrutacyjn¹ i komisjê egzaminacyjn¹ powo³uje dyrektor.
2. W celu prawid³owej informacji o mo¿liwoœciach nauki
w szko³ach wchodz¹cych w sk³ad zespo³u powo³uje
siê szkolny punkt informacyjny, mieszcz¹cy siê w sekretariacie szko³y.
3. Informacje dotycz¹ce zasad kwalifikowania kandydatów oraz podejmowanych przez komisjê ustaleniach i decyzjach dyrektora bêd¹ prezentowane na
tablicach og³oszeñ.
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4. Podstaw¹ postêpowania kwalifikacyjno – rekrutacyjnego do nauki w szko³ach bêdzie:
a) œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum
b) egzamin gimnazjalny
5. Dokumenty obowi¹zuj¹ce kandydata ubiegaj¹cego
siê o przyjêcie do wybranej szko³y:
— podanie o przyjêcie do szko³y,
— œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum,
— karta zdrowia i karta szczepieñ,
— 3 fotografie,
— zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ
do kszta³cenia w okreœlonym zawodzie.
6. O przyjêciu kandydata do pierwszych klas szkó³ ponadgimnazjalnych decyduje suma punktów której
sk³adnikami s¹:
a) punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego, wpisane na œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum
b) punkty uzyskane za oceny z zajêæ edukacyjnych
i inne osi¹gniêcia potwierdzone wpisem na œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum.
7. W przypadku równej iloœci punktów uzyskanych w
postêpowaniu kwalifikacyjnym pierwszeñstwo w przyjêciu do szkó³ maj¹:
— sieroty, osoby przebywaj¹ce w placówkach opiekuñczo–wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastêpczych,
— kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadaj¹cymi opiniê publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej oraz poradni specjalistycznych
orzekaj¹cych w sprawie ograniczonych mo¿liwoœci wyboru kszta³cenia ze wzglêdu na stan zdrowia.
a) kandydaci uprawnieni zgodnie z karta nauczyciela /art. 59/ dzieci nauczycieli,
b) uzyskana liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym,
c) uzyskana liczba punktów za œwiadectwo,
d) uzyskana liczba punktów za inne osi¹gniêcia,
e) uzyskana iloœæ punktów za œwiadectwo z jêzyka polskiego i matematyki.
8. Niezale¿nie od przyjêtych przez szko³ê kryteriów
przyjêci do klas pierwszych s¹ laureaci konkursów
o zasiêgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w ca³oœci lub poszerza treœci
podstawy programowe co najmniej jednego przedmiotu.
9. Dyrektor ustala i podaje do wiadomoœci termin sk³adania odwo³añ od decyzji komisji rekrutacyjno–kwalifikacyjnej
§ 51
1. Do liceów i techników uczêszczaj¹ uczniowie po
ukoñczeniu gimnazjum, nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 22 roku ¿ycia
2. Do oddzia³ów ponapodstawowych uczêszczaj¹
uczniowie po ukoñczeniu szko³y podstawowej, nie
d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia
3. Ustêp 1,2 i 3 nie dotyczy s³uchaczy szkó³ dla doros³ych

§ 52
Prawa i obowi¹zki ucznia okreœla szczegó³owo regulamin szko³y
1. Uczeñ ma prawo do:
a) bezp³atnej nauki
b) w³aœciwie zorganizowanego procesu kszta³cenia
zgodnie z zasadami higieny pracy umys³owej,
c) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo,ochronê
przede wszelkimi formami przemocy fizycznej b¹dŸ
psychicznej oraz ochronê i poszanowanie jego
godnoœci,
d) korzystania z pomocy stypendialnej b¹d¿ dora¿nej,
zgodnie z odrêbnymi przepisami i uwzglêdnieniem
mo¿liwoœci finansowych zespo³u,
e) ¿yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie
dydaktyczno – wychowawczym,
f) swobody wyra¿ania myœli i przekonañ, w szczególnoœci dotycz¹cych ¿ycia szko³y, a tak¿e œwiatopogl¹dowych i religijnych – je¿eli nie narusza
tym dobra innych osób,
g) rozwijania zainteresowañ, zdolnoœci i talentów,
h) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz
ustalonych sposobów kontroli postêpów w nauce,
i) pomocy w przypadku trudnoœci w nauce,
j) korzystania zgodnie z przeznaczeniem z pomieszczeñ szkolnych, sprzêtu œrodków dydaktycznych,
ksiêgozbioru biblioteki, równie¿ podczas zajêæ pozalekcyjnych,
k) wp³ywania na ¿ycie szko³y poprzez dzia³alnoœæ
samorz¹dow¹ oraz zrzeszenie siê w organizacjach
dzia³aj¹cych w szkole.
2. Drobnymi przypadkami naruszania praw ucznia zajmuje siê wychowawca klasy lub pedagog szkolny.
Je¿eli interwencja wychowawcy lub pedagoga nie
przynosi efektu, uczeñ ma prawo z³o¿yæ skargê do dyrektora szko³y a w dalszej kolejnoœci Rzecznika Praw
Ucznia w Pomorskim Kuratorium Oœwiaty.
3. Uczeñ ma obowi¹zek przestrzegania postanowieñ
zawartych w statucie szko³y, a zw³aszcza dotycz¹cych:
a) przestrzegania zasad regulaminu uczniowskiego
i statutu szko³y,
b) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w
zajêciach lekcyjnych i w ¿yciu szko³y,
c) przestrzegania zasad kultury wspó³¿ycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, pracowników szko³y i innych,
d) odpowiedzialnoœci za w³asne ¿ycie, zdrowie i higienê oraz rozwój,
e) dba³oœæ o mienie, wspólne dobro, ³ad i porz¹dek w
szkole,
f) noszenia identyfikatora.
§ 53
1. Uczeñ za wzorow¹ postawê i wyró¿niaj¹ce czyny
jest nagradzany
a) stosuje siê nastêpuj¹ce formy nagród
— pochwa³a wychowawcy wobec klasy – pochwa³a dyrektora wobec szko³y
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— list pochwalny do rodziców
— umieszczenie informacji w kronice i gablocie
— nagroda rzeczowa
— inne wyró¿nienia i nagrody ustalone przez dyrektora
O nagrodzie udzielonej przez wychowawcê – wychowawca informuje na forum klasy, a o nagrodzie udzielanej przez dyrektora – na forum szko³y
b) szko³a ma obowi¹zek poinformowania rodziców i
opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie (nie
dotyczy szko³y dla doros³ych) w formie listu pochwalnego
§ 54
1. W szkole obowi¹zuje nastêpuj¹cy system kar dla
uczniów
a) upomnienie ustne wychowawcy
b) nagana na piœmie wychowawcy
c) upomnienie ustne dyrektora
d) nagana na piœmie dyrektora
2. Nie mog¹ byæ stosowane kary naruszaj¹ce nietykalnoœæ i godnoœæ osobist¹ ucznia
3. Szko³a ma obowi¹zek poinformowania rodziców lub
opiekunów o zastosowanej karze (nie dotyczy szko³y dla doros³ych)
4. Uczeñ ma prawo odwo³ania siê od kary do dyrektora szko³y. Okres odwo³ania – 7 dni od daty otrzymania kary.
5. Dyrektor szko³y mo¿e w drodze decyzji skreœliæ
ucznia z listy uczniów w przypadku:
a) za szczególnie ra¿¹ce naruszenie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego – znêcanie siê nad drugim
uczniem,postêpowanie naruszaj¹ce nietykalnoœæ
i godnoœæ innego ucznia, kradzie¿ mienia spo³ecznego i prywatnego, œwiadom niszczenie mienia
spo³ecznego lub prywatnego.
b) za drastyczne naruszenie zasad postêpowania
przyjêtych w spo³eczeñstwie – postêpowanie bêd¹ce zagro¿eniem zdrowia lub ¿ycia ludzkiego
6. Skreœlenie nastêpuje na podstawie uchwa³y rady pedagogicznej, po za ci¹gniêciu opinii samorz¹du
uczniowskiego
7. Skreœlenie ucznia z listy uczniów nastêpuje w formie decyzji administracyjnej od której s³u¿y stronie
prawo wniesienia odwo³ania do organu wy¿szego
stopnia.
8. Decyzja powinna spe³niaæ wymogi okreœlone w
art. 107 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego
– dotyczy to szczególnie daty wydania decyzji, oznaczenia strony, powo³ania postawy podstawy prawnej rozstrzygniêcia, uzasadnienie faktyczne, pouczenie czy i w jakim trybie s³u¿y od niej odwo³anie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s³u¿bowego osoby upowa¿nionej do wydania decyzji.
9. Odwo³anie wnosi siê w terminie 14 dni od dorêczenia decyzji stronie, a gdy decyzja zosta³a og³oszona ustnie od dnia jej og³oszenia stronie.
11. Przed up³ywem terminu do wniesienia odwo³ania decyzja o skreœleniu ucznia z listy uczniów nie ulega
wykonaniu, a wniesienie odwo³ania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
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§ 55

Dyrektor Zespo³u w porozumieniu z rada pedagogiczn¹, rad¹ rodziców i samorz¹dem uczniowskim, z
uwzglêdnieniem zainteresowañ uczniów oraz mo¿liwoœci organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum,
wyznacza na pocz¹tku etapu edukacyjnego dla danego
oddzia³u liceum od dwóch do czterech przedmiotów, ujêtych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
§ 56
1. Program praktycznej nauki zawodu w technikum realizowany jest w formie zajêæ praktycznych i praktyk zawodowych
a) zajêcia praktyczne odbywaj¹ siê w szkolnej pracowni æwiczeñ praktycznych
b) zajêcia praktyczne prowadzone s¹ w grupach
przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu, a ich
przebieg dokumentowany jest w dokumentacji
przebiegu nauczania,
c) praktyki zawodowe prowadzone s¹ w zak³adach
pracy pod kierunkiem opiekunów praktyk wyznaczonych przez kierownika zak³adu pracy,
d) praktyki zawodowe w zale¿noœci od wymagañ programowych mog¹ byæ organizowane w czasie roku szkolnego i podczas ferii letnich,
e) w przypadku organizowania praktyk podczas ferii
letnich ulega odpowiednio skróceniu czas trwania
zajêæ szkolnych,
f) po zakoñczeniu praktyki zak³ad pracy potwierdza
jej odbycie w prowadzonej przez ucznia dokumentacji wraz z ocen¹ wyników uzyskanych przez
ucznia.
2. Podstaw¹ organizowania praktycznej nauki zawodu
w zak³adach pracy jest umowa miêdzy szko³¹ a zak³adem pracy zawarta w terminie umo¿liwiaj¹cym realizacjê programu praktycznej nauki zawodu
3. Umowa, o której mowa w ust. 2 powinna okreœlaæ:
a) nazwê zak³adu pracy przyjmuj¹cego na praktyczn¹ naukê zawodu i szko³y kieruj¹cej na praktyczn¹ naukê zawodu,
b) formê organizacyjn¹ oraz datê rozpoczêcia i zakoñczenia praktyki zawodowej,
c) liczbê uczniów odbywaj¹cych praktyczn¹ naukê
zawodu, nazwê zawodu lub specjalnoœæ, w której
prowadzona bêdzie praktyczna nauka zawodu.
d) dodatkowe ustalenia umawiaj¹cych siê stron zwi¹zane z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu.
4. Szczegó³owe zasady organizowania, realizacji i zaliczania praktyk ustala kierownik kszta³cenia praktycznego wspólnie z zespo³em nauczycieli
przedmiotów zawodowych i podaje do wiadomoœci
uczniom a na ¿yczenie równie¿ rodzicom.
§ 57
Przepisy dotycz¹ce szkó³ dla m³odzie¿y stosuje siê
odpowiednio w szko³ach dla doros³ych z wyj¹tkiem § 6
pkt 2, 7,19,21,22,23,32,48,49,50 i 51
§ 58
Zajêcia ze s³uchaczami w liceum dla doros³ych i uzu-
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pe³niaj¹cego liceum dla doros³ych kszta³c¹cych siê w
formie stacjonarnej odbywaj¹ siê trzy dni w tygodniu.
§ 59
Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania
s³uchaczy liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych i
uzupe³niaj¹cego liceum dla doros³ych w Smêtowie Granicznym
1. Ocenianie wewn¹trzszkolne osi¹gniêæ edukacyjnych
s³uchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postêpu w opanowaniu przez s³uchacza
wiadomoœci i umiejêtnoœci w stosunku do wymagañ
edukacyjnych wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych w szkole programów nauczania oraz formu³owania oceny.
2. Ocenianie wewn¹trzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie s³uchacza o poziomie osi¹gniêæ
edukacyjnych i postêpów w tym zakresie,
b) pomoc s³uchaczowi w samodzielnym planowaniu
swojego rozwoju,
c) motywowanie s³uchacza do dalszej pracy,
d) umo¿liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno–wychowawczej.
3. Ocenianie wewn¹trzszkolne obejmuje:
a) formu³owanie przez nauczycieli wymagañ edukacyjnych oraz informowanie o nich s³uchaczy,
b) bie¿¹ce ocenianie i okresowe klasyfikowanie
c) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych
d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec ka¿dego
semestru oraz warunki i regu³y ich poprawiania.
4. Ocenianie wewn¹trzszkolne przeprowadzaj¹ nauczyciele ucz¹cy w oddziale dostarczaj¹c s³uchaczowi
informacji zwrotnej o:
a) jakoœci jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i
umiejêtnoœci
b) skutecznoœci wybranych metod uczenia siê,
c) poziomie uzyskanych osi¹gniêæ w stosunku do
wymagañ programowych.
5. Ocenianie wewn¹trzszkolne stanowi tez informacjê
dla wychowawcy klasy, dyrektora szko³y oraz nadzoru pedagogicznego o:
a) efektywnoœci procesu nauczania i uczenia siê,
b) wk³adzie uczniów w prace nad w³asnym rozwojem,
c) postêpach uczniów.
6. Ocenianie wewn¹trzszkolne uczniów dzieli siê na:
a) bie¿¹ce (oceny bie¿¹ce),
b) klasyfikacyjne (semestralne),
7. W szkole dla doros³ych zachowania nie ocenia siê.
8. Oceny klasyfikacyjne semestralne ustala siê w stopniach wed³ug nastêpuj¹cej skali:
celuj¹cy
6
bardzo dobry
5
dobry
4
dostateczny
3
dopuszczaj¹cy
2
niedostateczny
1
9. Oceny bie¿¹ce ustala siê w stopniach wed³ug nastêpuj¹cej skali:
Stopieñ
oznaczenie cyfrowe
celuj¹cy
6
celuj¹cy minus
6–
bardzo dobry plus
5+
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bardzo dobry
5
bardzo dobry minus
5–
dobry plus
4+
dobry
4
dobry minus
4–
dostateczny plus
3+
dostateczny
3
dostateczny minus
3–
dopuszczaj¹cy plus
2+
dopuszczaj¹cy
2
dopuszczaj¹cy minus
2–
niedostateczny plus
1+
niedostateczny
1
10. Nauczyciele na pocz¹tku roku szkolnego informuj¹
uczniów oraz ich o wymaganiach edukacyjnych wynikaj¹cych z realizowanego przez siebie programu
nauczania oraz o sposobach sprawdzania osi¹gniêæ
edukacyjnych uczniów.
11. Fakt przekazania informacji o których mowa w ust. 1
nale¿y odnotowaæ w dzienniku lekcyjnym i potwierdziæ w odpowiedzi w³asnorêcznym podpisem.
12. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne kryteria wymagañ edukacyjnych stawianych uczniom na poszczególne
stopnie w skali ocen:
12.1. Ocenê celuj¹c¹ /6/ otrzymuje s³uchacz
a) którego zakres i jakoœæ wiadomoœci wykraczaj¹ poza wymagania programowe,
b) który na podstawie posiadanej wiedzy potrafi
samodzielnie wyci¹gn¹æ wnioski i ³¹czyæ je w
logiczne zwi¹zki,
c) który bogata wiedzê potrafi wykorzystaæ do realizacji celów teoretycznych i praktycznych,
d) którego wypowiedzi cechuje poprawny jêzyk
wzbogacany terminologi¹ naukow¹,
e) który rozwija swoje zainteresowania poprzez
aktywny udzia³ w konkursach przedmiotowych,
olimpiadach i zawodach sportowych, szczebla
co najmniej powiatowego,
f) który w zdobywaniu wiedzy swobodnie pos³uguje siê szerokim wachlarzem Ÿróde³,
g) który samodzielnie potrafi sformu³owaæ problem
i nastêpnie podj¹æ siê próby jego rozwi¹zania,
12.2 ocenê bardzo dobr¹ /5/ otrzymuje s³uchacz:
a) który prezentuje wiedzê usystematyzowan¹ i
powi¹zan¹ w logiczny uk³ad,
b) który bez ingerencji nauczyciela w³aœciwie rozumie uogólnienie i zwi¹zki miêdzy faktami i
zjawiskami,
c) którego wypowiedzi cechuje poprawnoœæ jêzykowa oraz bogaty zasób pojêciowy s³ownictwa.
12.3 ocenê dobr¹ /4/ otrzymuje s³uchacz
a) który posiada wiadomoœci i umiejêtnoœci na poziomie wymagañ koniecznych, podstawowych i
dope³niaj¹cych,
b) który poprawnie rozumie uogólnienia i zwi¹zki
miêdzy nimi,
c) który potrafi wyjaœniæ bardziej skomplikowane
zjawiska przy niewielkiej pomocy nauczyciela,
d) który w ró¿nych wypowiedzi nie pope³nia zbyt
ra¿¹cych b³êdów jêzykowych.
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12.4 ocenê dostateczn¹ /3/ otrzymuje s³uchacz
a) który opanowa³ wiadomoœci i umiejêtnoœci na
poziomie wymagañ koniecznych i podstawowych,
b) który ma trudnoœci w ³¹czeniu wiedzy interdyscyplinarnej,
c) który poprawnie rozumie proste zjawiska i przy
pomocy nauczyciela potrafi je wyjaœniæ,
d) którego wypowiedzi s¹ zbli¿one do jêzyka potocznego i cechuje je ma³a kondensacja,
e) który pope³nia jedynie drobne i nieliczne b³êdy
jêzykowe.
12.5 ocenê dopuszczaj¹c¹ /2/ otrzymuje s³uchacz
a) który opanowa³ wiadomoœci i umiejêtnoœci na
poziomie wymagañ koniecznych,
b) u którego wystêpuj¹ powa¿ne braki wiedzy znajomoœæ fragmentaryczna,
c) który nie potrafi ³¹czyæ faktów w zwi¹zki logiczne,
d) który nie potrafi stosowaæ wiedzy nawet przy
ingerencji nauczyciela,
e) który w wypowiedziach pope³nia liczne b³êdy, a
ich styl jest czêsto nieporadny,
12.6 ocenê niedostateczn¹ /1/ otrzymuje s³uchacz
a) który nie opanowa³ wiadomoœci i umiejêtnoœci
przewidzianych na ocenê dopuszczaj¹c¹
b) u którego wystêpuje ra¿¹cy brak wiadomoœci
programowych i jednoœci logicznej miêdzy wiadomoœciami,
c) u którego wystêpuje brak zrozumienia uogólnieñ oraz zupe³na nieumiejêtnoœæ wyjaœniania
zjawisk,
d) u którego wystêpuje kompletny brak umiejêtnoœci stosowania wiedzy,
e) u którego w ró¿nych formach wypowiedzi widaæ
bardzo ubogie s³ownictwo oraz nieporadny styl,
f) któremu nawet pomoc nauczyciela nie przynosi wiêkszych efektów edukacyjnych.
UWAGA! Dla sprawdzenia stopnia zdobytej wiedzy i umiejêtnoœci zawartych w programach nauczania pos³u¿ono siê podzia³em na:
a) poziom konieczny,
b) poziom podstawowy
c) poziom dope³niaj¹cy
d) poziom rozszerzaj¹cy
13. Wewn¹trzszkolne ocenianie wiedzy i umiejêtnoœci
jak te¿ postêpów w nauce s³uchaczy powinno byæ dokonywane systematycznie, w ró¿nych formach oraz
warunkach zapewniaj¹cych obiektywnoœæ oceny.
14. Oceny s¹ jawne dla s³uchacza.
15. Na proœbê s³uchacza nauczyciel ustalaj¹cy ocenê
zobowi¹zany jest do jej uzasadnienia.
16. Nauczyciel jest zobowi¹zany sprawdziæ pisemne prace kontrolne w ci¹gu dwóch tygodni.
17. Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz kontrolne s³uchacz otrzymuje do wgl¹du na zasadach okreœlonych przez nauczyciela.
18. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne
ka¿dy nauczyciel przechowuje do koñca ka¿dego roku szkolnego.
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19. S³uchacz jest zobowi¹zany w ci¹gu dwóch tygodni
dostarczyæ wychowawcy klasy usprawiedliwienie dni
nieobecnych w szkole lub usprawiedliwiæ nieobecnoœæ osobiœcie.
20. W przypadku, gdy s³uchacz opuœci nie wiêcej ni¿ 3 dni
zajêæ lekcyjnych wszystkie prace kontrolne, które
oby³y siê w tym czasie, zobowi¹zany jest napisaæ na
najbli¿szej lekcji z danego przedmiotu.
21. W przypadku d³u¿szej ni¿ 3 dni, usprawiedliwionej
nieobecnoœci s³uchacz jest zobowi¹zany napisaæ zaleg³e prace kontrolne w terminie wyznaczonym przez
nauczyciela.
22. W szkole dla doros³ych rok szkolny dzieli siê na dwa
semestry.
23. Semestr pierwszy rozpoczyna siê w pierwszym powszednim dniu wrzeœnia /z wyj¹tkiem soboty/ i trwa
do dnia rozpoczêcia ferii zimowych, z kolei drugi semestr rozpoczyna siê w pierwszym dniu zajêæ szkolnych po feriach zimowych, a koñczy siê w najbli¿szy
pi¹tek po 18 czerwca.
24. W klasach programowo najstarszych pierwszy semestr rozpoczyna siê jak w punkcie 2 i trwa do dnia
rozpoczêcia bo¿onarodzeniowej przerwy œwi¹tecznej
a semestr drugi rozpoczyna siê w przerwie œwi¹tecznej i koñczy siê w dniu okreœlonym przez MENiS.
25. Klasyfikowanie semestralne polega na podsumowaniu osi¹gniêæ i postêpów s³uchacza w danym semestrze z zajêæ edukacyjnych okreœlonych w szkolnym
planie nauczania i ustaleniu ocen semestralnych.
26. W szkole dla doros³ych oceny klasyfikacyjne wed³ug
skali, o której mowa w § 3 ust. 1, ustala siê po ka¿dym semestrze i stanowi¹ one podstawê do promowania s³uchacza na semestr programowo wy¿szy
lub ukoñczenia przez niego szko³y.
27. W szkole dla doros³ych s³uchacz jest promowany po
ka¿dym semestrze.
28. Oceny klasyfikacyjne ustalaj¹ nauczyciele prowadz¹cy poszczególne zajêcia edukacyjne.
29. Na 7 dni przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowi¹zani s¹ poinformowaæ s³uchacza w
formie ustnej o przewidywanych dla niego ocenach,
odnotowuj¹c ten fakt w dzienniku lekcyjnym
30. S³uchacz ma prawo do odwo³ania siê od ustalonej
oceny semestralnej.
31. Prawo odwo³ania siê od przewidywanej oceny semestralnej przys³uguje s³uchaczowi w terminie nie
przekraczaj¹cym 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
32. Prawo odwo³ania od oceny przys³uguje uczniowi,
który uczestniczy³ w minimum 70% zajêæ z danego
przedmiotu.
33. Prawo odwo³ania od oceny niedostatecznej przys³uguje uczniowi, który uczestniczy³ w minimum 70%
zajêæ z danego przedmiotu oraz w ci¹gu okresu uzyska³ 30% ocen pozytywnych z tego przedmiotu.
34. W przypadku d³ugotrwa³ej udokumentowanej choroby s³uchacz ma prawo zdawaæ egzamin klasyfikacyjny nawet, gdy nie spe³nia wy¿ej wymienionych
wymagañ.
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35. Odwo³anie o którym mowa w ust.4 w formie pisemnej nale¿y sk³adaæ dyrektorowi zespo³u, który o tym
fakcie niezw³ocznie informuje nauczyciela którego
odwo³anie dotyczy. Nastêpnie dyrektor dokonuje analizy ocen bie¿¹cych ucznia, po czym podejmuje decyzjê o przyjêciu lub odrzuceniu odwo³ania.
36. W przypadku zasadnoœci odwo³ania, dyrektor Zespo³u zarz¹dza przeprowadzenie egzaminu sprawdzaj¹cego, przez komisjê w sk³adzie:
a) dyrektor jako przewodnicz¹cy
b) nauczyciel ucz¹cy przedmiotu jako egzaminator
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
37. Egzamin, o którym mowa w ust.9 przeprowadza siê
w terminie wyznaczonym przez dyrektora przed klasyfikacyjnym posiedzeniem w formie ustalonej przez
komisjê. Komisja zatwierdza tez pytania egzaminacyjne przygotowane przez egzaminatora, których
stopieñ musi odpowiadaæ kryterium oceny, o któr¹
s³uchacz siê ubiega.
38. Komisja, o której mowa w ust. 9 na podstawie przeprowadzonego egzaminu ustala ocenê klasyfikacyjn¹, przy czym mo¿e to byæ ocena taka sama lub
wy¿sza o jeden stopieñ od oceny przewidywanej
przez nauczyciela.
39. Z przeprowadzonego egzaminu, o którym mowa w
ust.9 sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
40. Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu, którym mowa w ust.9 nie ma odwo³ania.
41. Ustalona przez nauczyciela / w przypadku odwo³ania
siê – przez komisjê/ ocena klasyfikacyjna mo¿e byæ
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
42. S³uchacz szko³y dla doros³ych mo¿e zdawaæ egzamin
poprawkowy w przypadku uzyskania klasyfikacyjnej
oceny niedostatecznej z jednych zajêæ edukacyjnych.
43. Egzaminy poprawkowe s¹ przeprowadzane po ka¿dym semestrze.
44. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadz¹cy dane zajêcia edukacyjne po zakoñczeniu
semestru jesiennego w terminie ko koñca lutego lub
zakoñczeniu semestru wiosennego do dnia 15 wrzeœnia.
45. Egzamin poprawkowy z jêzyka polskiego, jêzyka obcego i matematyki sk³ada siê z czêœci pisemnej i ustnej. Z pozosta³ych zajêæ edukacyjnych egzamin zdaje
siê ustnie.
46. S³uchaczowi szko³y dla doros³ych powtarzaj¹cemu
semestr przed up³ywem 3lat od daty przerwania nauki uzyska³ poprzednio ocenê klasyfikacyjn¹ wy¿sz¹
od niedostatecznej i zwalnia siê go z obowi¹zku
uczestniczenia w tych zajêciach.

w sekretariacie szko³y do dnia 20 sierpnia roku poprzedzaj¹cego rok szkolny.
2. Dokumenty obowi¹zuj¹ce kandydata ubiegaj¹cego
siê o przyjêcie do Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla
doros³ych i Uzupe³niaj¹cego Liceum dla Doros³ych:
— podanie o przyjêcie do szko³y
— œwiadectwo ukoñczenia szko³y zawodowej
— trzy fotografie
— ¿yciorys
3. O przyjêciu kandydata do pierwszej klasy decyduje
wynik rozmowy kwalifikacyjnej
4. Rozmowê kwalifikacyjn¹ przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powo³ana przez Dyrektora zespo³u szkó³
Gospodarki ¯ywnoœciowej
5. Rozmowa kwalifikacyjna odbêdzie siê miêdzy 21–
25 sierpnia. O dok³adnym terminie rozmowy kandydaci zostan¹ powiadomieni.
6. Wyniki postêpowania rozmowy kwalifikacyjnej zostan¹ podane nastêpnego dnia po zakoñczeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
7. Odwo³ania od decyzji Komisji rekrutacyjnej nale¿y
sk³adaæ w ci¹gu trzech dni od podania listy kandydatów przyjêtych do klasy pierwszej do Dyrektora
ZSG¯.
8. Ostateczne ustalenie i wywieszenie listy przyjêtych
nast¹pi do dnia 30 sierpnia.

§ 60

ZESPÓ£ SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH
W CZARNEJ WODZIE
STATUT SZKO£Y
Podstawa prawna:
Statut opracowano na podstawie: ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz.U. z 1996 r.
Nr 67 poz. 329 z póŸniejszymi zmianami),ustawy z dnia

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokszta³c¹cego i
Uzupe³niaj¹cego Liceum dla Doros³ych w Smêtowie Granicznym.
1. Kandydaci ubiegaj¹cy siê o przyjêcie do Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych i uzupe³niaj¹cego Liceum dla Doros³ych sk³adaj¹ wymagane dokumenty

§ 61
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Zespó³ u¿ywa pieczêci urzêdowej zgodnie z odrêbnymi przepisami
2. Zespó³ posiada pieczêæ urzêdow¹ wspóln¹ dla
wszystkich szkó³ wchodz¹cych w jego sk³ad, zawieraj¹c¹ nazwê zespo³u
3. Tablice szkó³ wchodz¹ce w sk³ad zespo³u, maj¹ u
góry nazwê zespo³u,a u do³u nazwê szko³y.
4. Na œwiadectwach i innych dokumentach wydawanych przez szko³ê wchodz¹c¹ w sk³ad zespo³u, podaje siê nazwê zespo³u
5. Uroczystoœci szkolne odbywaj¹ siê z poszanowaniem tradycji narodowych i szkolnych.
6. Zespó³ prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami
7. Zasady prowadzenia prze zespó³ gospodarki finansowej i materia³owejokreœlaj¹ odrêbne przepisy
8. Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna na
wniosek dyrektora,nauczycieli, rady rodziców,samorz¹du uczniowskiego
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y NrXVIII/118/2004
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
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8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce reformê
ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12 poz. 96 z póŸniejszymi
zmianami) oraz rozporz¹dzenia MEN z dnia 21 maja
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz.U. Nr 61 poz. 624 z
póŸniejszymi zmianami) i rozporz¹dzenia MEN z dnia
21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w
szko³ach publicznych (Dz.U. 29 z 2001 r. z póŸniejszymi zmianami).
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Nazwa szko³y: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Czarnej Wodzie
2. Adres szko³y: 83 – 262 Czarna Woda ul. Przemys³owa 2
3. W sk³ad wy¿ej wymienionego zespo³u szkó³ wchodz¹:
a) Szko³y ponadgimnazjalne dla m³odzie¿y:
— LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
— cykl kszta³cenia: 3 lata
— podbudowa programowa: gimnazjum
— LICEUM PROFILOWANE
— profil: leœnictwo i technologia drewna
— cykl kszta³cenia: 3 lata
— podbudowa programowa: gimnazjum
— ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA
— cykl kszta³cenia: 2 – 3 lata
— podbudowa programowa: gimnazjum
— oddzia³y wielozawodowe
— kszta³cenie w zawodach:
piekarz
sprzedawca
mechanik pojazdów samochodowych
blacharz samochodowy
stolarz
lakiernik
obuwnik
fryzjer
œlusarz
kucharz ma³ej gastronomii
b) Szko³a ponadgimnazjalna dla doros³ych:
— UZUPE£NIAJ¥CE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE DLA DOROS£YCH
— cykl kszta³cenia: 2 lata
— podbudowa programowa: zasadnicza szko³a zawodowa
c) Szko³y ponadpodstawowe dla doros³ych:
— LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE DLA DOROS£YCH:
— cykl kszta³cenia: 3 lata
— podbudowa programowa: szko³a zasadnicza
— TECHNIKUM ZAWODOWE DLA DOROS£YCH:
— cykl kszta³cenia: 3 lata
— podbudowa programowa: szko³a zasadnicza
— zawody: technik technologii drewna, technik
mechanik
d) Szko³y ponadpodstawowe dla m³odzie¿y (do zakoñczenia cyklu kszta³cenia):
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— TECHNIKUM PRZEMYS£U DRZEWNEGO:
— cykl kszta³cenia: 5 lat
— podbudowa programowa: szko³a podstawowa
(8–letnia)
— zawód: technik technologii drewna
Jednoczeœnie, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, obecni uczniowie i s³uchacze szkó³ ponadpodstawowych pozostaj¹ nimi nadal, do czasu
ukoñczenia pe³nego etapu kszta³cenia, tj. do koñca
roku szkolnego:
a) 2004/2005 – w przypadku Technikum Przemys³u
Drzewnego
b) 2005/2006 – w przypadku Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych oraz Technikum Zawodowego dla Doros³ych
II. INNE INFORMACJE O SZKOLE
§2
1. Organem prowadz¹cym szko³ê jest Powiat Starogardzki
2. Nadzór pedagogiczny nad szko³¹ sprawuje Pomorski Kurator Oœwiaty w Gdañsku.
3. Realizacja praktycznej nauki zawodu w zasadniczej
szkole zawodowej odbywa siê u pracodawców na
podstawie umowy o pracê zawartej miêdzy pracodawc¹ a uczniem.
4. Szko³a prowadzi bibliotekê szkoln¹ zapewniaj¹c¹ w
stopniu podstawowym dostêp do lektury.
5. W szkole dzia³a Komisja ds. pomocy materialnej dla
uczniów.
III. CELE I ZADANIA SZKO£Y
§3
Szko³a realizuje cele i zadania okreœlone w ustawie z
dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty o systemie
oœwiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z póŸniejszymi
zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie,
w szczególnoœci:
1. Umo¿liwia zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do uzyskania œwiadectwa ukoñczenia szko³y,
œwiadectwa dojrza³oœci lub uzyskanie tytu³u zawodowego.
2. Umo¿liwia absolwentom dokonanie œwiadomego wyboru dalszego kierunku kszta³cenia lub zawodu.
3. Organizuje w miarê mo¿liwoœci i w porozumieniu z
organem prowadz¹cym szko³ê dodatkowe zajêcia w
formach pozaszkolnych zwiêkszaj¹ce szanse zatrudnienia (dotyczy uczniów szkó³ prowadz¹cych
kszta³cenie zawodowe).
4. Kszta³tuje œrodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce realizowaniu celów i zasad okreœlonych w ustawie, stosownie do warunków szko³y i potrzeb uczniów:
a) poprzez rozpoznanie œrodowiska rodzinnego
uczniów i systematyczny kontakt z rodzicami lub
opiekunami
b) poprzez organizowanie prelekcji i spotkañ z rodzicami na tematy wynikaj¹ce z potrzeb szko³y,
uczniów lub rodziców
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c) poprzez otoczenie szczególn¹ trosk¹ uczniów rozpoczynaj¹cych naukê w klasie pierwszej
5. Wychowawczy aspekt dzia³alnoœci szko³y charakteryzuje szkolny program wychowawczy stanowi¹cy
za³¹cznik nr 4 do niniejszego statutu.
6. Sprawuje opiekê nad uczniami odpowiednio do ich
potrzeb oraz mo¿liwoœci szko³y.
7. Umo¿liwia uczniom podtrzymanie poczucia to¿samoœci narodowej etnicznej i religijnej.
8. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
9. Umo¿liwia uczniom rozwijanie zainteresowañ w ramach zajêæ pozalekcyjnych i w organizacjach
uczniowskich.
10. Organizuje, w miarê istniej¹cych mo¿liwoœci finansowych szko³y, pomoc materialn¹ dla uczniów w formach okreœlonych w regulaminie.
§4
Szko³a wykonuje zadania opiekuñcze odpowiednio
do wieku uczniów i potrzeb œrodowiska z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych w szko³ach ogólnych zasad bezpieczeñstwa i higieny, a w szczególnoœci:
1. ustawiczne sprawowanie opieki nad uczniami przebywaj¹cymi na wszelkiego typu zajêciach szkolnych
przez nauczycieli prowadz¹cych te zajêcia
2. sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajêæ poza terenem szkolnym i w trakcie odbywania wycieczek organizowanych przez szko³ê zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami
3. pe³nienie przez nauczycieli dy¿urów w czasie przerw
miêdzylekcyjnych wed³ug porz¹dku ustalonego przez
dyrektora szko³y
§5
1. Dyrektor szko³y powierza ka¿dy oddzia³ szczególnej
opiece wychowawczej jednego z nauczycieli ucz¹cych w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawc¹”.
2. Dla zapewnienia ci¹g³oœci pracy wychowawczej i jej
skutecznoœci wychowawca w miarê mo¿liwoœci prowadzi swój oddzia³ przez ca³y tok nauki w danym typie szko³y.
3. Dyrektor szko³y umo¿liwia wp³yw rodziców na dobór
lub zmianê nauczyciela wychowawcy (wniosek co
najmniej 2/3 uczniów klasy oraz co najmniej 2/3 rodziców).
4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szko³y mo¿e dokonaæ zmiany wychowawcy klasy.
VI. ORGANY SZKO£Y
§6
Organami szko³y s¹:
— Dyrektor szko³y
— Rada Pedagogiczna
— Rada Rodziców
— Samorz¹d Uczniowski
§7
Szko³a zapewnia ka¿demu z organów szko³y mo¿liwoœæ swobodnego dzia³ania i podejmowania decyzji w
granicach swoich kompetencji okreœlonych ustaw¹.

§8
Dyrektor szko³y:
1. Kieruje bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ dydaktyczno – wychowawcz¹ szko³y oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz
2. Sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrêbnymi przepisami.
3. Sprawuje opiekê nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez
aktywne dzia³ania prozdrowotne.
4. Realizuje uchwa³y rady pedagogicznej podjête w ramach jej kompetencji stanowi¹cych.
5. Na podstawie ramowych planów nauczania ustala
szkolne plany nauczania dla etapu edukacyjnego, z
wyodrêbnieniem ka¿dego roku szkolnego.
6. Dysponuje œrodkami okreœlonymi w planie finansowym szko³y zaopiniowanym przez radê pedagogiczn¹ i ponosi odpowiedzialnoœæ za ich prawid³owe
wykorzystanie.
7. Wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów
szczególnych.
8. Mo¿e skreœliæ ucznia z listy uczniów w drodze decyzji administracyjnej na podstawie uchwa³y rady pedagogicznej po zasiêgniêciu opinii samorz¹du
uczniowskiego.
9. Jest kierownikiem zak³adu pracy dla zatrudnionych
w szkole nauczycieli i pracowników nie bêd¹cych nauczycielami i w szczególnoœci decyduje w sprawach:
— zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników szko³y
— przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz¹dkowych nauczycielom i innym pracownikom
szko³y
— wystêpowania z wnioskiem w sprawach odznaczeñ, nagród i innych wyró¿nieñ dla nauczycieli
oraz pozosta³ych pracowników szko³y
10. Dyrektor szko³y w wykonywaniu swoich zadañ wspó³pracuje z Rad¹ Pedagogiczn¹, Rad¹ Rodziców i Samorz¹dem Uczniowskim.
§9
W szkole dzia³a Rada Pedagogiczna bêd¹ca kolegialnym organem szko³y w zakresie realizacji jej statutowych zadañ dotycz¹cych kszta³cenia, wychowywania i
opieki.
Ustala ona regulamin swojej dzia³alnoœci. Nie mo¿e
on byæ sprzeczny ze statutem szko³y.
1. W sk³ad Rady Pedagogicznej wchodz¹ wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
— w zebraniu Rady Pedagogicznej mog¹ braæ udzia³
z g³osem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora za zgod¹ lub na wniosek Rady Pedagogicznej
— przewodnicz¹cym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szko³y
— zebrania plenarne Rady Pedagogicznej s¹ organizowane przed rozpoczêciem roku szkolnego, w
ka¿dym semestrze w zwi¹zku z zatwierdzeniem
wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
oraz w miarê bie¿¹cych potrzeb
— przewodnicz¹cy przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzial-
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ny za zawiadomienie wszystkich jej cz³onków o
terminie i porz¹dku zebrania w sposób zgodny z regulaminem rady.
2. Do kompetencji stanowi¹cych Rady Pedagogicznej
nale¿y:
— opracowanie i uchwalenie wewn¹trzszkolnego systemu oceniania
— opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego szko³y
— zatwierdzenia planów pracy szko³y
— zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji
uczniów
— ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli szko³y
— podejmowanie uchwa³y w sprawach skreœlenia z
listy uczniów
3. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej nale¿y:
— opiniowanie organizacji pracy szko³y (zw³aszcza tygodniowego rozk³adu zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych)
— opiniowanie planu finansowego szko³y
— opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeñ, nagród i innych wyró¿nieñ
— opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydzia³u nauczycielom sta³ych prac i zajêæ w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
p³atnych zajêæ dydaktycznych i opiekuñczych
4. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwa³y Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa.O wstrzymaniu wykonania uchwa³y dyrektor niezw³ocznie
zawiadamia organ prowadz¹cy szko³ê lub placówkê
oraz organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny. Organ
sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny w porozumieniu z
organem prowadz¹cym szko³ê lub placówkê uchyla
uchwa³ê w razie stwierdzenia jej niezgodnoœci z przepisami prawa. Rozstrzygniêcie organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
5. Rada Pedagogiczna mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o
odwo³anie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub
innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej s¹ protoko³owane.
7. Nauczyciele s¹ zobowi¹zani do nieujawniania spraw
poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
które mog¹ naruszaæ dobro osobiste uczniów lub ich
rodziców, a tak¿e nauczycieli i innych pracowników
szko³y.
8. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania Rady Szko³y
na podstawie Art. 52.2.ustawy o systemie oœwiaty.
§ 10
W szkole dzia³a Rada Rodziców stanowi¹ca reprezentacjê rodziców uczniów szko³y.
1. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogó³ rodziców uczniów szko³y.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej dzia³alnoœci, który nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem
szko³y.
3. Rada Rodziców mo¿e wystêpowaæ do Rady Pedagogicznej i dyrektora szko³y z wnioskami i opiniami
dotycz¹cymi dzia³alnoœci szko³y.
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4. Rada Rodziców mo¿e gromadziæ fundusze z dobrowolnych sk³adek rodziców oraz innych Ÿróde³ w celu wspierania statutowej dzia³alnoœci szko³y.
5. Rodzice i nauczyciele wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ w sprawach wychowania, kszta³cenia i opieki. Formy tego
wspó³dzia³ania uwzglêdniaj¹ prawo rodziców do:
— znajomoœci zadañ i zamierzeñ dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole
— znajomoœci przepisów dotycz¹cych oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów dojrza³oœci, z przygotowania
zawodowego i z nauki zawodu
— uzyskania bie¿¹cej, rzetelnej informacji na temat
swojego dziecka, jego postêpów i przyczyn trudnoœci w nauce oraz jego zachowania
— uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kszta³cenia
— wyra¿ania opinii na temat pracy szko³y
6. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji
oraz dyskusji na tematy dotycz¹ce postêpów w nauce oraz sprawach wychowawczych organizowane
bêd¹ w zale¿noœci od potrzeb.
§ 11
W szkole dzia³a Samorz¹d Uczniowski, który tworz¹
wszyscy uczniowie szko³y.
1. Zasady wybierania i dzia³ania organów samorz¹du
okreœla regulamin.
2. Regulamin samorz¹du nie mo¿e byæ sprzeczny ze
statutem szko³y.
3. Samorz¹d Uczniowski mo¿e przedstawiæ dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej lub Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szko³y, w
szczególnoœci dotycz¹cych realizacji przestrzegania praw uczniów, takich jak:
— prawo do zapoznania siê z programem nauczania, z jego treœci¹, celami, stawianymi wymaganiami
— prawo do jawnej umotywowanej oceny postêpów
w nauce i zachowaniu
— prawo do organizacji ¿ycia szkolnego, umo¿liwiaj¹cego zachowanie w³aœciwych proporcji miêdzy
wysi³kiem szkolnym a mo¿liwoœci¹ rozwijania i zaspakajania w³aœciwych zainteresowañ
— prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej
— prawo wyboru nauczyciela pe³ni¹cego rolê opiekuna samorz¹du
4. Szczegó³owy zakres kompetencji, zasad wspó³dzia³ania z innymi organami szko³y okreœla regulamin
Samorz¹du Uczniowskiego.
§ 12
1. W szkole utworzone jest stanowisko kierownika praktycznej nauki zawodu.
2. Kierownik praktycznej nauki zawodu posiada kompetencje:
— zarz¹dza prac¹ szko³y w czasie planowej nieobecnoœci dyrektora szko³y w zakresie wyznaczonym
przez dyrektora
— organizuje i nadzoruje proces szkolenia praktycznego uczniów szko³y
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— utrzymuje kontakt i zapewnia wymianê niezbêdnych informacji z pracodawcami organizuj¹cymi
naukê zawodu uczniów szko³y
— organizuje i nadzoruje proces szkolenia zawodowego uczniów zasadniczej szko³y zawodowej w
oddzia³ach wielozawodowych
— prowadzi niezbêdn¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ pe³nionych obowi¹zków
§ 13
Prowadzenie mediacji w sprawach spornych pomiêdzy
organami szko³y oraz podejmowanie ostatecznych decyzji w tych sprawach nale¿y do dyrektora szko³y.
V. ORGANIZACJA SZKO£Y
§ 14
Terminy rozpoczynania i koñczenia zajêæ dydaktycznych, przerw œwi¹tecznych oraz ferii zimowych i letnich
okreœlaj¹ przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 15
1. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i
opieki w danym roku szkolnym okreœla arkusz organizacji szko³y opracowany przez dyrektora szko³y,
zaopiniowany przez kuratora oœwiaty i zatwierdzony przez organ prowadz¹cy szko³ê.
2. Podstawowa jednostk¹ organizacyjn¹ szko³y jest oddzia³. Liczbê uczniów w oddzia³ach okreœla arkusz
organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadz¹cy szko³ê.
3. Organizacjê sta³ych, obowi¹zkowych i nadobowi¹zkowych zajêæ dydaktycznych i wychowawczych okreœla tygodniowy rozk³ad zajêæ ustalony na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzglêdnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
4. W arkuszu organizacji szko³y zamieszcza siê w
szczególnoœci liczbê pracowników szko³y ³¹cznie z
liczb¹ stanowisk kierowniczych, ogóln¹ liczbê godzin przedmiotów i zajêæ obowi¹zkowych oraz liczbê
godzin przedmiotów nadobowi¹zkowych w tym kó³
zainteresowañ i innych zajêæ pozalekcyjnych finansowanych ze œrodków przydzielonych przez organ
prowadz¹cy szko³ê.
§ 16
1. Podstawow¹ form¹ pracy szko³y s¹ zajêcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§ 17
Oddzia³y klasowe s¹ dzielone na grupy zgodnie z odrêbnymi przepisami z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci finansowych szko³y (zasady podzia³u w § 23)
§ 18
Szko³a mo¿e przyjmowaæ s³uchaczy zak³adu kszta³cenia nauczycieli oraz studentów szkó³ wy¿szych, kszta³c¹cych nauczycieli, na praktyki pedagogiczne na
podstawie porozumienia zawartego pomiêdzy dyrektorem szko³y a zak³adem kszta³cenia nauczycieli lub szko³¹ wy¿sz¹.

§ 19
1. Biblioteka szkolna s³u¿y realizacji potrzeb i zainteresowañ uczniów, doskonaleniu pracy nauczyciela i
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wœród rodziców.
2. Z biblioteki mog¹ korzystaæ:
— uczniowie
— nauczyciele
— inni pracownicy szko³y
3. Pomieszczenia biblioteki umo¿liwiaj¹ w stopniu wystarczaj¹cym gromadzenie zbiorów i korzystanie z
nich przez osoby uprawnione.
4. Godziny pracy biblioteki umo¿liwiaj¹ dostêp do jej zbiorów podczas zajêæ lekcyjnych i po ich zakoñczeniu.
5. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
— katalogowanie zbiorów
— selekcja zbioru
— stosowanie zabiegów chroni¹cych ksi¹¿kê przed
jej przedwczesnym zu¿yciem
— prowadzenie wspó³zawodnictw miêdzyklasowych
w czytelnictwie
— ustalenie stanu maj¹tkowego biblioteki z ksiêgowoœci¹
— prowadzenie dokumentacji biblioteki
6. Nadzór bezpoœredni nad bibliotek¹ sprawuje dyrektor szko³y.
7. Biblioteka szkolna mo¿e wspó³pracowaæ z innymi bibliotekami np. Bibliotek¹ Miejsk¹ w Czarnej Wodzie,
Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Pedagogiczn¹, z bibliotekami wy¿szych uczelni, z bibliotekami innych szkó³ i
placówek pedagogicznych oraz instytucjami wspieraj¹cymi realizacjê zadañ szko³y.
8. Szczegó³owe zasady korzystania z biblioteki oraz
zakres jej dzia³alnoœci okreœla regulamin biblioteki.
§ 20
Dla realizacji celów statutowych szko³a posiada:
— pomieszczenia klasowe sprofilowane przedmiotowo
— pracowniê technologii informacyjnej
— szkolne centrum multimedialne
— archiwum
— szatniê
§ 21
Szko³a posiada tak¿e dostêp do obiektów sportowych
oraz pracowni komputerowej nie bêd¹cych w³asnoœci¹
szko³y na podstawie porozumieñ z w³aœcicielami wymienionych obiektów.
§ 22
Ze wzglêdu na kszta³cenie w liceum profilowanym wy³¹cznie w jednym profilu wymienionym w § 1 niniejszego statutu zmiana profilu w szkole w trakcie nauki jest
niemo¿liwa.
§ 23
1. W szkole dokonuje siê podzia³u na grupy:
1) na zajêciach z jêzyków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej –
w oddzia³ach, a w przypadku zajêæ z jêzyków ob-
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cych tak¿e w zespo³ach miêdzyoddzia³owych, licz¹cych wiêcej ni¿ 24 uczniów
2) na nie wiêcej ni¿ po³owie obowi¹zkowych zajêæ
edukacyjnych z zakresu kszta³cenia ogólnego, dla
których z treœci programu nauczania wynika koniecznoœæ prowadzenia æwiczeñ, w tym laboratoryjnych – w oddzia³ach licz¹cych wiêcej ni¿
30 uczniów
3) na zajêciach edukacyjnych z zakresu kszta³cenia
zawodowego, dla których z treœci programu nauczania wynika koniecznoœæ prowadzenia æwiczeñ, w tym laboratoryjnych – w oddzia³ach
licz¹cych wiêcej ni¿ 30 uczniów,
4) na zajêciach przysposobienia obronnego w zakresie okreœlonym odrêbnymi przepisami
2. W liceum ogólnokszta³c¹cym (je¿eli liczy nie wiêcej
ni¿ dwa oddzia³y ka¿dej klasy) zajêcia z jêzyków obcych oraz z przedmiotów ujêtych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mog¹ byæ
prowadzone w zespo³ach, w tym w zespo³ach miêdzyoddzia³owych, licz¹cych nie mniej ni¿ 7 uczniów.
3. Zajêcia wychowania fizycznego s¹ prowadzone w
grupach licz¹cych od 12 do 26 uczniów, oddzielnie dla
dziewcz¹t i ch³opców; dopuszcza siê tworzenie grup
miêdzyoddzia³owych lub, w wyj¹tkowych przypadkach, grup miêdzyklasowych.
§ 24
W liceum ogólnokszta³c¹cym oraz w uzupe³niaj¹cym
liceum ogólnokszta³c¹cym dla doros³ych dyrektor w porozumieniu z rad¹ liceum albo w porozumieniu z rad¹
pedagogiczn¹, rad¹ rodziców i samorz¹dem uczniowskim, z uwzglêdnieniem zainteresowañ uczniów oraz
mo¿liwoœci organizacyjnych, kadrowych i finansowych
liceum, wyznacza na pocz¹tku etapu edukacyjnego dla
danego oddzia³u lub zespo³u od 2 do 4 przedmiotów, ujêtych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKO£Y
§ 25
1. W szkole zatrudnia siê nauczycieli, pracowników
ekonomiczno – administracyjnych, pracowników obs³ugi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
§ 26
1. Nauczyciel prowadzi pracê dydaktyczno – wychowawcz¹ i opiekuñcz¹ oraz jest odpowiedzialny za
jakoœæ i wyniki tej pracy oraz bezpieczeñstwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do zadañ ka¿dego nauczyciela nale¿y:
— dba³oœæ o prawid³owy przebieg procesu dydaktycznego
— dba³oœæ o pomoce dydaktyczne i sprzêt szkolny
— wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów,
ich zdolnoœci oraz zainteresowañ
— bezstronnoœæ i obiektywizm w ocenie uczniów oraz
sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów
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— udzielenie pomocy w przezwyciê¿aniu niepowodzeñ szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb
uczniów
— doskonalenie umiejêtnoœci dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
§ 27
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególnoœci:
— tworzenie warunków wspomagaj¹cych rozwój
ucznia, proces jego uczenia siê oraz przygotowania do ¿ycia w rodzinie i spo³eczeñstwie
— inspirowanie i wspomaganie dzia³añ zespo³owych
uczniów
— podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiêdzy
uczniami a innymi cz³onkami spo³ecznoœci szkolnej
2. W celu realizacji w/wym. zadañ wychowawca:
— planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami ró¿ne formy ¿ycia klasowego
— ustala w porozumieniu z uczniami treœci i formy
zajêæ na godzinach do dyspozycji wychowawcy
— wspó³dzia³a z nauczycielami ucz¹cymi w jego klasie uzgadniaj¹c z nimi formy pracy z uczniami
— utrzymuje sta³y kontakt z rodzicami uczniów w celu przekazywania informacji o postêpach w nauce
i zachowaniu oraz w³¹czenia ich w sprawy ¿ycia
klasy i szko³y
§ 28
1. Nad bezpieczeñstwem uczniów czuwaj¹ nauczyciele szko³y;
1) w czasie lekcji – nauczyciel prowadz¹cy zajêcia,
2) w czasie przerw miedzy lekcjami – nauczyciel dy¿uruj¹cy,
3) w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajêæ poza szko³¹ – nauczyciel lub nauczyciele organizuj¹cy te zajêcia
2. Zasady, organizacja i harmonogram dy¿urów w czasie przerw miêdzy lekcjami okreœla dyrektor szko³y.
3. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowanie w czasie ich trwania opieki nad uczniami
okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
VII. UCZNIOWIE SZKO£Y
§ 29
Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywa siê
na podstawie odrêbnych przepisów oraz na podstawie
ustaleñ organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny i organu prowadz¹cego szko³ê.
§ 30
1. Uczniowie szko³y maj¹ prawa i obowi¹zki okreœlone
w regulaminie szkolnym, bêd¹cym za³¹cznikiem nr 1
do statutu.
2. Nagrody i kary stosowane wobec uczniów oraz tryb
odwo³ania siê od kar zawiera równie¿ regulamin
szkolny.
3. Szko³a informuje rodziców lub opiekunów uczniów
o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec
niego kary.
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§ 31

§ 36

1. Uczeñ ma prawo wniesienia skargi do dyrektora szko³y w przypadku naruszenia praw ucznia.
2. Skarga powinna mieæ formê pisemn¹.
3. Rozpatrzenie skargi nastêpuje w ci¹gu 7 dni od daty jej z³o¿enia.
4. Dyrektor szko³y podejmuje decyzjê po konsultacji:
— z wychowawc¹ ucznia
— z przedstawicielami Samorz¹du Uczniowskiego
— z Rad¹ Pedagogiczn¹
5. Od decyzji dyrektora szko³y przys³uguje odwo³anie
do Pomorskiego Kuratora Oœwiaty w terminie 14 dni
od dnia poinformowania zainteresowanego ucznia
o decyzji dyrektora szko³y.

S³uchacz szko³y dla doros³ych ma prawo do:
1) w³aœciwie zorganizowanego procesu kszta³cenia,
zgodnie z zasadami higieny pracy umys³owej
2) korzystania z pomieszczeñ i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
nauki
3) dzia³ania w samorz¹dzie s³uchaczy
4) zg³aszania za poœrednictwem samorz¹du do dyrekcji szko³y dla doros³ych i rady pedagogicznej opinii i
uwag dotycz¹cych organizacji zajêæ i warunków nauki w szkole
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny
§ 37

1. Skreœlenie ucznia z listy uczniów nastêpuje w formie decyzji administracyjnej dyrektora szko³y na podstawie uchwa³y Rady Pedagogicznej.
2. Decyzja o skreœleniu ucznia z listy uczniów ma formê pisemn¹.
3. Od decyzji o skreœleniu ucznia z listy uczniów s³u¿y
stronie wniesienie odwo³ania do organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny nad szko³¹
4. Odwo³anie od decyzji o skreœleniu ucznia z listy
uczniów wnosi siê w terminie 14 dni od dnia dorêczenia decyzji stronie.
5. Przed up³ywem terminu wniesienia odwo³ania decyzja o skreœleniu ucznia z listy uczniów nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwo³ania w terminie
wstrzymuje wykonanie decyzji.

1. W szkole mo¿e dzia³aæ samorz¹d s³uchaczy.
2. Samorz¹d s³uchaczy tworz¹ wszyscy s³uchacze szko³y dla doros³ych.
3. Organ wykonawczy samorz¹du s³uchaczy jest reprezentantem ogó³u s³uchaczy.
4. Organ wykonawczy samorz¹du s³uchaczy jest wybierany i dzia³a w oparciu o zasady okreœlone w regulaminie uchwalonym przez ogó³ s³uchaczy w
g³osowaniu równym, tajnym i powszechnym.
5. Samorz¹d s³uchaczy mo¿e przedstawiæ radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szko³y dla doros³ych.
6. Samorz¹d s³uchaczy ma prawo organizowania dzia³alnoœci kulturalnej, oœwiatowej oraz rozrywkowej
zgodnie z w³asnymi potrzebami i mo¿liwoœciami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem i opiekunem samorz¹du.

VIII. S£UCHACZE SZKÓ£ DLA DOROS£YCH

IX. OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

§ 33

§ 38

O przyjêcie na semestr pierwszy szko³y ponadpodstawowej dla doros³ych mog¹ ubiegaæ siê kandydaci którzy ukoñczyli szko³ê zasadnicz¹.
O przyjêcie na semestr pierwszy szko³y ponadgimnazjalnej dla doros³ych mog¹ ubiegaæ siê kandydaci którzy ukoñczyli zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹.

Zasady oceniania i klasyfikowania szkolnego opracowane na podstawie Rozporz¹dzenia MEN z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko³ach publicznych (Dz.U. Nr 29 ze zmianami) zawarte s¹
w wewn¹trzszkolnych systemach oceniania stanowi¹cych za³¹czniki do niniejszego statutu:
1) Za³¹cznik nr 2 (dla szkó³ m³odzie¿owych)
2) Za³¹cznik nr 3 (dla szkó³ dla doros³ych)

§ 32

§ 34
Warunki przyjêcia kandydata na semestr pierwszy
szko³y dla doros³ych okreœlone s¹ odrêbnymi przepisami oraz ustaleniami organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny i organu prowadz¹cego szko³ê.

X. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 35

§ 39

Do obowi¹zków s³uchacza nale¿y w szczególnoœci:
1) obecnoœæ i aktywne uczestniczenie w zajêciach wynikaj¹cych z planu i programu nauczania
2) opanowanie materia³u nauczania okreœlonego programem
3) œcis³e przestrzeganie ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz zarz¹dzeñ i zaleceñ wydawanych przez
dyrekcjê i nauczycieli szko³y dla doros³ych
4) prezentowanie postawy godnej s³uchacza szko³y dla
doros³ych
5) zg³aszanie usprawiedliwieñ nieobecnoœci na zajêciach szkolnych

1. Szko³a u¿ywa pieczêci urzêdowej zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Zespó³ szkó³ posiada pieczêæ urzêdow¹ wspólna dla
wszystkich szkó³ wchodz¹cych w jego sk³ad, zawieraj¹c¹ nazwê zespo³u.
3. W œwiadectwach szkolnych i innych dokumentach
wydanych przez szko³ê wchodz¹cych w sk³ad zespo³u szkó³ podaje siê nazwê szko³y.
§ 40
1. Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami.
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2. Zasady prowadzenia przez szko³ê gospodarki finansowej i materia³owej okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
§ 41
Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem bêd¹
rozwi¹zywane na podstawie przepisów wykonawczych
wydanych do ustawy o systemie oœwiaty.
Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XVIII/118/2004
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
STATUT
ZESPO£U SZKÓ£ ZAWODOWYCH
IM. mjra HENRYKA DOBRZAÑSKIEGO „HUBALA”
W STAROGARDZIE GDAÑSKIM
Rozdzia³ I.
NAZWA I TYP SZKO£Y
ORAZ ORGAN PROWADZ¥CY I SPRAWUJ¥CY
NADZÓR PEDAGOGICZNY.
§1
Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. majora Henryka Dobrzañskiego „Hubala” jest zespo³em szkó³ publicznych z
siedzib¹ w Starogardzie Gdañskim przy ulicy Paderewskiego 11.
§2
W sk³ad Zespo³u Szkó³ wchodz¹:
1. Technikum nr 2 kszta³c¹ce w zawodach: – technik
technologii drewna o specjalnoœci meblarstwo
— technik mechanik o specjalnoœci obróbka skrawaniem na podbudowie gimnazjum o czteroletnim
cyklu nauczania, z klasami dotychczasowego Technikum Zawodowego na podbudowie szko³y podstawowej o piêcioletnim cyklu nauczania, kszta³c¹cego w zawodach:
— technik technologii drewna o specjalnoœci meblarstwo
— technik mechanik o specjalnoœci obróbka skrawaniem.
2. II Liceum Profilowane o profilach: – mechaniczne
techniki wytwarzania
— kszta³towanie œrodowiska; sekcja budownictwo
na podbudowie gimnazjum o trzyletnim cyklu nauczania.
3. Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 1
— na podbudowie gimnazjum o dwu lub trzyletnim
cyklu nauczania (w zale¿noœci od zawodu) kszta³c¹ca w zawodach: mechanicznych, œlusarskich,
elektrycznych, blacharskich, stolarskich, tapicerskich i innych w oddzia³ach wielozawodowych –
zgodnie z klasyfikacj¹ zawodów szkolnictwa zawodowego.
4. Technikum Uzupe³niaj¹ce dla Doros³ych kszta³c¹ce
w zawodach:
— technik technologii drewna o specjalnoœci meblarstwo,
— technik mechanik o specjalnoœci budowa maszyn,
— technik handlowiec
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na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej o dwu
lub trzyletnim cyklu nauczania z klasami dotychczasowego Technikum Zawodowego dla Doros³ych
kszta³c¹cego w zawodach:
— technik technologii drewna o specjalnoœci meblarstwo,
— technik mechanik o specjalnoœci budowa maszyn
na podbudowie szko³y zasadniczej o trzyletnim cyklu
nauczania.
5. Pracownia Praktycznej Nauki Zawodu mieœci siê przy
ulicy Koœciuszki 10 A w Starogardzie Gdañskim. Odbywaj¹ tam zajêcia praktyczne uczniów klas technikum o specjalnoœci obróbka skrawaniem oraz
zasadniczej szko³y zawodowej w zawodzie œlusarz.
Wymiar czasu trwania zajêæ praktycznych okreœlaj¹ plany nauczania oraz Kodeks Pracy. Postanowienia niniejszego Statutu odnosz¹ siê do wszystkich
szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³ Zawodowych.
§3
1. Zespó³ Szkó³ zosta³ utworzony decyzj¹ Kuratora
Oœwiaty i Wychowania w Gdañsku z dnia 05 czerwca 1978 r. Nr K¯–023/10/78 w sprawie utworzenia
zbiorczego zak³adu szkolnego o nazwie Zespó³ Szkó³
Zawodowych w Starogardzie Gdañskim ul. Paderewskiego 11.
2. Na wniosek Rady Pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i uczniów szko³y, za zgod¹ Ministerstwa
Oœwiaty i Wychowania nades³an¹ pismem z dnia
15 stycznia 1985 r. Nr DW i Kf/III–011142–8/85 Kuratorium Oœwiaty i Wychowania nada³o Zespo³owi
Szkó³ Zawodowych w Starogardzie Gdañskim imiê
majora Henryka Dobrzañskiego oraz prawo u¿ywania sztandaru (orzeczenie Kuratora Oœwiaty i Wychowania w Gdañsku Nr OW/W0/501/6011/3/85 z
dnia 6.03.1986 r.)
§ 4.
Przewiduje siê mo¿liwoœæ zmiany kierunków kszta³cenia zawodowego w Zespole Szkó³ Zawodowych w Starogardzie Gdañskim zgodnie z Ustaw¹ o systemie
oœwiaty w porozumieniu z organem nadzoruj¹cym i organem prowadz¹cym szko³ê oraz Powiatowym Urzêdem
Pracy.
§5
Organem prowadz¹cym szko³ê jest Rada Powiatu Starogardzkiego.
Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oœwiaty.
Rozdzia³ II.
CELE I ZADANIA SZKO£Y.
§6
1. Zespó³ Szkó³ realizuje swoje cele i zadania, które
zosta³y okreœlone w ustawie o systemie oœwiaty i statucie szko³y, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oœwiatowego oraz w oparciu o ramowe plany
nauczania i coroczny plan pracy dydaktyczno–wychowawczej i opiekuñczej Szko³y.
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2. Zapewnia siê ka¿demu uczniowi warunki niezbêdne
do jego rozwoju, przygotowuje siê go do wype³niania
obowi¹zków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o
zasady solidarnoœci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwoœci i wolnoœci.
3. S³u¿y rozwijaniu u m³odzie¿y poczucia odpowiedzialnoœci, mi³oœci ojczyzny i poszanowania polskiego
dziedzictwa kulturowego oraz rozbudzaniu zainteresowañ wartoœciami kultur Europy i œwiata.
§7
Cele i zadania dydaktyczne Zespo³u Szkó³.
1. Umo¿liwia siê zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do uzyskania œwiadectwa ukoñczenia szko³y:
1) Uczniowie Technikum nr 2 i dotychczasowego
Technikum Zawodowego oraz s³uchacze Technikum Uzupe³niaj¹cego dla Doros³ych i dotychczasowego Technikum Zawodowego dla Doros³ych
zdobywaj¹ wykszta³cenie œrednie ogólne i zawodowe z mo¿liwoœci¹ uzyskania œwiadectwa maturalnego (dojrza³oœci).
2) Uczniowie II Liceum Profilowanego zdobywaj¹ wykszta³cenie œrednie ogólne z mo¿liwoœci¹ uzyskania œwiadectwa maturalnego.
3) Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 1 daje wykszta³cenie zasadnicze zawodowe oraz mo¿liwoœæ dalszego kszta³cenia w technikum na podbudowie
zasadniczej szko³y zawodowej.
2. Szko³a umo¿liwia absolwentom dokonanie œwiadomego wyboru dalszego kszta³cenia lub wykonywanie
wybranego zawodu, przygotowuje do wejœcia na rynek pracy.
3. Umo¿liwia uczniom realizowanie indywidualnych programów nauczania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
4. Rozwija zainteresowania uczniów, m.in.: poprzez
edukacjê literack¹, filmow¹, teatraln¹, muzyczn¹ w
ramach realizacji programów nauczania jêzyka polskiego, g.d.d.w., wspó³pracê z instytucjami kulturalnymi oraz poprzez organizacjê zajêæ pozalekcyjnych
(w miarê posiadanych œrodków finansowych) i dzia³alnoœæ sportow¹, rekreacyjn¹ i turystyczn¹.
5. Szko³a zapewnia – w miarê mo¿liwoœci organizacyjnych (finansowych i kadrowych) kontynuacjê nauki jêzyka obcego, którego uczniowie uczyli siê w
gimnazjum.
§8
Cele i zadania wychowawcze Zespo³u Szkó³:
1) wdra¿a uniwersalne zasady etyki i pozytywnych wzorów,
2) kszta³tuje postawy patriotyczne i obywatelskie,
3) szerzy idee tolerancji,
4) wdra¿a zasady kultury wspó³¿ycia w odniesieniu do
uczniów, nauczycieli i innych pracowników szko³y,
5) przygotowuje do ¿ycia w rodzinie, podniesienia autorytetu rodziny,
6) rozwija ró¿ne formy samorz¹dnoœci uczniowskiej,
7) wspó³pracuje ze œrodowiskiem wychowawczym (rodzicami, zak³adami pracy, instytucjami wspó³dzia³aj¹cymi w wychowaniu m³odzie¿y, organizacjami
spo³eczno–politycznymi),

8) umo¿liwia podtrzymywanie poczucia to¿samoœci narodowej i religijnej oraz w³¹czenie w podmiotowe
wspó³tworzenie pañstwa.
§9
Cele i zadania opiekuñcze Zespo³u Szkó³:
1) sprawuje opiekê nad m³odzie¿¹ w czasie zajêæ obowi¹zkowych, nadobowi¹zkowych i pozalekcyjnych,
2) podczas zajêæ poza terenem szko³y i w czasie wycieczek organizowanych przez szko³ê opiekê nad
uczniami sprawuj¹ nauczyciele, rodzice lub instruktorzy zajêæ praktycznych znaj¹cy uczniów,
3) zapewnia okreœlone przepisami odpowiednie warunki bezpieczeñstwa i higieny
4) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez w³aœciw¹ wspó³pracê wychowawców klas z rodzicami, pedagogiem szkolnym i
instytucjami wspó³dzia³aj¹cymi m.in.: z Poradni¹ Psychologiczno–Pedagogiczn¹, S¹dem dla Nieletnich,
Zak³adem Pomocy Spo³ecznej, Prokuratur¹, Komend¹ Powiatow¹ Policji w Starogardzie Gdañskim,
5) zajmuje siê opiek¹ profilaktyczn¹ i resocjalizacyjn¹,
przeciwdzia³a narkomanii, alkoholizmowi, przestêpczoœci nieletnich, ochrania przed negatywnym wp³ywem mediów i sekt,
6) mo¿e udzieliæ uczniom pomocy materialnej sta³ej lub
doraŸnej w miarê posiadanych œrodków finansowych.
§ 10
Organizacja wewn¹trzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego.
1) Szko³a organizuje – w klasach koñcz¹cych naukê –
spotkania z przedstawicielami Powiatowego Urzêdu Pracy w Starogardzie Gdañskim.
2) W ramach wspó³pracy z zak³adami pracy szkol¹cymi uczniów – szko³a prowadzi rozmowy w celu u³atwienia znalezienia zatrudnienia przez absolwentów.
3) W przypadku sygna³ów o niedostosowaniu ucznia
do zawodu, w którym siê kszta³ci – szko³a pomaga –
w porozumieniu z Poradni¹ Psychologiczno – Pedagogiczn¹ w Starogardzie Gdañskim w znalezieniu
zawodu odpowiadaj¹cego predyspozycjom.
Ilekroæ w statucie jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o:
— Zespole Szkó³ – nale¿y przez to rozumieæ Zespó³
Szkó³ Zawodowych im. mjr.Henryka Dobrzañskiego „Hubala” w Starogardzie Gdañskim, który obejmuje: klasy technikum, liceum profilowanego i
zasadniczej szko³y zawodowej,
— nauczycielu – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowawcê i innego pracownika pedagogicznego
szko³y,
— rodzicach – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e prawnych opiekunów dziecka.
Rozdzia³ III
ORGANY ZESPO£U SZKÓ£ ZAWODOWYCH ORAZ
ICH KOMPETENCJE
§ 11
1. Organami Zespo³u Szkó³ s¹:
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1) dyrektor szko³y,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) samorz¹d uczniowski,
5) samorz¹d s³uchaczy.
2. Powy¿sze organy dzia³aj¹ w ramach swych kompetencji zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy
o systemie oœwiaty i na podstawie wewnêtrznych regulaminów lub zakresów czynnoœci.
3. Organy szko³y wspó³dzia³aj¹ ze sob¹, wymieniaj¹c na
bie¿¹co informacje i konsultuj¹c decyzje na okreœlonych wewnêtrznym regulaminem spotkaniach sta³ych i doraŸnych.
4. Spory, o ile nie jest mo¿liwe porozumienie wewn¹trz
szko³y, rozstrzyga organ prowadz¹cy szko³ê wg swoich kompetencji zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.
§ 12
1. W przypadku utworzenia Rady Szko³y przewiduje siê
okreœlenie szczegó³owych kompetencji i zasad wspó³dzia³ania z innymi organami szko³y.
2. Do czasu utworzenia Rady Szko³y jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna, zgodnie z art. 52 ust. 2
ustawy o systemie oœwiaty po zasiêgniêciu opinii
przedstawicieli rodziców i uczniów.
§ 13
Dla pe³nej realizacji zadañ statutowych utworzono w
Zespole Szkó³ Zawodowych stanowiska kierownicze:
1) wicedyrektora d/s dydaktycznych,
2) wicedyrektora d/s wychowawczo–opiekuñczych,
3) kierownika szkolenia praktycznego,
4) kierownika administracyjno – gospodarczego.
§ 14
1. Dyrektor szko³y jest powo³ywany i odwo³ywany przez
organ nadzoruj¹cy szko³ê na zasadach okreœlonych
resortowymi przepisami.
2. Dyrektor Zespo³u Szkó³ w szczególnoœci:
1) realizuje politykê pañstwa w dziedzinie edukacji,
2) organizuje i kieruje bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ dydaktyczno–wychowawcz¹ i opiekuñcz¹ szko³y oraz
reprezentuje j¹ na zewn¹trz,
3) wspó³pracuje z organami szko³y i realizuje uchwa³y rady pedagogicznej, rady rodziców i samorz¹du
uczniowskiego podjête w ramach ich kompetencji stanowi¹cych,
4) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli oraz instruktorów zajêæ praktycznych zatrudnionych w szkole,
5) sprawuje opiekê nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
6) organizuje administracyjn¹, finansow¹ i gospodarcz¹ obs³ugê szko³y,
7) dysponuje œrodkami okreœlonymi w planie finansowym szko³y zaopiniowanym przez Radê Pedagogiczn¹ i Radê Rodziców oraz ponosi odpowiedzialnoœæ za ich prawid³owe wykorzystanie,
8) wspó³pracuje ze œrodowiskiem.
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3. Dyrektor jako kierownik zak³adu pracy dla zatrudnionych w Zespole Szkó³ nauczycieli i pracowników nie
bêd¹cych nauczycielami decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szko³y,
2) zdobywania stopni awansu zawodowego nauczycieli,
3) ustalania oceny pracy nauczycieli,
4) przyznawania nagród oraz udzielania nagan i kar
porz¹dkowych nauczycielom i innym pracownikom szko³y,
5) wystêpowania z wnioskami do organu nadzoruj¹cego, po zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej
w sprawach odznaczeñ, nagród i innych wyró¿nieñ dla nauczycieli oraz pozosta³ych pracowników szko³y,
6) powierzania funkcji kierowniczych w szkole i odwo³ywania z nich po zasiêgniêciu opinii organu
prowadz¹cego szko³ê, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców (zasady powierzania stanowisk w
szkole okreœlaj¹ odrêbne przepisy resortowe)
7) ustalania zakresu uprawnieñ i obowi¹zków dla
osób pe³ni¹cych stanowiska kierownicze w szkole, o których powiadamia samych zainteresowanych i Radê Pedagogiczn¹ /zakresy czynnoœci
zawiera teczka osobowa osoby pe³ni¹cej funkcjê
kierownicz¹/,
8) powierzania ka¿dego oddzia³u szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli ucz¹cych w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawc¹”,
9) ustalania zasad organizacji dy¿urów nauczycielskich w szkole, z uwzglêdnieniem zakresu obowi¹zków lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciela.
4. Dyrektor mo¿e na podstawie uchwa³y Rady Pedagogicznej podj¹æ decyzjê administracyjn¹ o skreœleniu ucznia z listy uczniów.
5. Dyrektor szko³y mo¿e w porozumieniu z organem
prowadz¹cym szko³ê oraz powiatowym biurem pracy zmieniaæ lub wprowadzaæ nowe profile kszta³cenia zawodowego.
6. Dyrektor w ramach swoich kompetencji ponosi odpowiedzialnoœæ za ca³okszta³t pracy szko³y oraz realizacjê zadañ okreœlonych statutem.
§ 15
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespo³u Szkó³ w zakresie realizacji jej statutowych zadañ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych.
2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej nale¿y:
1) zatwierdzanie planów pracy szko³y,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania
uczniów,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu
ich przez pozosta³e organy szko³y,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
5) podejmowanie uchwa³ w sprawach skreœlenia z listy uczniów.
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3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególnoœci:
1) organizacjê pracy szko³y, w tym tygodniowy rozk³ad
zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szko³y,
3) wnioski dyrektora szko³y o przyznanie nauczycielom odznaczeñ, nagród i innych wyró¿nieñ,
4) propozycje dyrektora szko³y w sprawach przydzia³u nauczycielom prac sta³ych i zajêæ w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
p³atnych zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuñczych,
5) propozycje dyrektora dotycz¹ce powierzania funkcji kierowniczych w szkole oraz odwo³ania z nich.
4. Dyrektor szko³y wstrzymuje wykonanie uchwa³ Rady
Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
5. Rada Pedagogiczna dzia³a na podstawie ustalonego
regulaminu swojej dzia³alnoœci, który stanowi za³¹cznik do statutu /za³. nr 4/.
§ 16
1. W Zespole Szkó³ dzia³a Rada Rodziców stanowi¹ca
samodzieln¹ reprezentacjê rodziców i prawnych opiekunów uczniów powo³an¹ dla wspierania pracy dydaktyczno–wychowawczej i opiekuñczej szko³y.
2. W sk³ad Rady Rodziców wchodz¹ Rady Klasowe Rodziców wybierane corocznie przez ogó³ rodziców klasy.
3. Prac¹ Rady Rodziców kieruje prezydium wybierane
przez ogólne zebranie Rad Klasowych Rodziców.
4. Prezydium na pierwszym spotkaniu wy³ania zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów przewodnicz¹cego, dwóch wiceprzewodnicz¹cych, skarbnika, sekretarza oraz
przewodnicz¹cych komisji.
5. Rada Rodziców opracowuje i uchwala regulamin
swojej dzia³alnoœci, który nie mo¿e byæ sprzeczny
ze statutem Zespo³u Szkó³.
6. Rada mo¿e wystêpowaæ do dyrektora szko³y, Rady Pedagogicznej i organu prowadz¹cego szko³ê z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi wszystkich spraw szko³y.
7. Do udzia³u w posiedzeniach Rady Rodziców mog¹
byæ zapraszane przez przewodnicz¹cego lub na wniosek Rady inne osoby z g³osem doradczym.
8. Rada mo¿e gromadziæ œrodki finansowe z dobrowolnych sk³adek rodziców oraz z innych Ÿróde³. Fundusze te s¹ przeznaczane na wspieranie dzia³alnoœci
statutowej szko³y. O ich przeznaczeniu decyduje Rada Rodziców po zasiêgniêciu opinii dyrektora szko³y i Rady Pedagogicznej. Zasady wydatkowania w/w
funduszy okreœla regulamin Rady Rodziców, który
stanowi za³¹cznik nr 5 do statutu szko³y.
9. Zebrania Rady Rodziców s¹ protoko³owane
10. Dyrektor szko³y jest zobowi¹zany do udzielania pomocy w organizacji i pracy Rady Rodziców.
§ 17
1. Rodzice i nauczyciele wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ w sprawach wychowania i kszta³cenia m³odzie¿y.
2. Rodzice maj¹ prawo do:
1) znajomoœci zadañ i zamierzeñ dydaktyczno–wychowawczych w danej klasie i szkole,
2) znajomoœci przepisów oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat postêpów
i przyczyn trudnoœci w nauce i zachowaniu swego
dziecka,
4) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kszta³cenia swoich dzieci,
5) wdra¿ania i przekazywania organowi sprawuj¹cemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy
szko³y.
3. Uznaj¹c prawo rodziców do religijnego wychowania
swych dzieci, Zespó³ Szkó³ organizuje naukê religii na
¿yczenie b¹dŸ rodziców, b¹dŸ samych uczniów; po
osi¹gniêciu pe³noletnoœci o pobieraniu nauki religii
decyduj¹ uczniowie.
4. Rodzice maj¹ mo¿liwoœæ zmiany wychowawcy klasy poprzez wnioskowanie uzasadnionych racji skierowanych do dyrektora szko³y, Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców, które to organy w okresie dwóch tygodni od chwili wp³yniêcia wniosku powinny powiadomiæ zainteresowanych o swojej decyzji.
5. Szko³a organizuje co kwarta³ sta³e spotkania nauczycieli z rodzicami w celu wymiany informacji na temat
zachowania i postêpów w nauce uczniów.
6. Odpowiedzialnoœæ za prawid³owy przebieg procesu
wychowawczego spoczywa w równej mierze na rodzicach i nauczycielach.
§ 18
1. Samorz¹d Uczniowski tworz¹ wszyscy uczniowie Zespo³u Szkó³.
2. Samorz¹d Uczniowski mo¿e przedstawiæ dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców
opinie i wnioski we wszystkich sprawach szko³y, a w
szczególnoœci ma prawo:
1) do zapoznania siê z programem nauczania, z jego treœci¹, celami i stawianymi wymogami,
2) do jasnej i umotywowanej oceny postêpów w nauce i zachowania ucznia,
3) do organizacji ¿ycia szkolnego umo¿liwiaj¹cej zachowanie w³aœciwych proporcji miêdzy wysi³kiem
szkolnym a mo¿liwoœciami rozwijania i zaspokajania w³asnych zainteresowañ,
4) redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5) organizowania dzia³alnoœci kulturalnej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z w³asnymi potrzebami i mo¿liwoœciami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szko³y,
6) prawo wyboru nauczyciela pe³ni¹cego rolê opiekuna Samorz¹du Uczniowskiego.
3. Zasady wybierania i dzia³ania organów Samorz¹du
Uczniowskiego okreœla regulamin uchwalony przez
ogó³ uczniów w g³osowaniu równym, powszechnym
i tajnym.
4. Regulamin Samorz¹du Uczniowskiego nie mo¿e byæ
sprzeczny ze statutem Zespo³u Szkó³.
§ 19
Organom Zespo³u Szkó³ zapewnia siê mo¿liwoœæ swobodnego dzia³ania i podejmowania decyzji w ramach
swoich kompetencji okreœlonych w ustawie i niniejszym
statucie.
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§ 20

§ 26

RZECZNIK PRAW UCZNIOWSKICH
1) Wy³aniany jest drog¹ wyborów, w których udzia³ bior¹ wszyscy uczniowie szko³y.
2) Kadencja jego trwa dwa lata.
3) Wybiera siê rzecznika spoœród uczniów – jedna osoba i spoœród nauczycieli – jedna osoba.
4) Wystêpuje do Samorz¹du Szkolnego i dyrektora
szko³y w przypadkach naruszania praw ucznia.
5) Mo¿e byæ – obok cz³onków Samorz¹du Uczniowskiego – uczestnikiem – obserwatorem posiedzeñ Rady
Pedagogicznej.

1. Ze wzglêdu na specyfikê i bezpieczeñstwo uczniów
w czasie zajêæ dydaktycznych niektórych przedmiotów i zajêæ oddzia³ dzieli siê na grupy.
2. Podzia³u na grupy dokonuje siê corocznie przy opracowaniu arkusza organizacyjnego z uwzglêdnieniem
œrodków finansowych posiadanych przez Zespó³
Szkó³ oraz zasad wynikaj¹cych z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
3. Oddzia³ mo¿e byæ podzielony na dwie grupy w przypadku zajêæ prowadzonych w systemie klasowo–lekcyjnym.

Rozdzia³ IV.
ORGANIZACJA ZESPO£U SZKÓ£ ZAWODOWYCH.
§ 21
Terminy rozpoczynania i koñczenia zajêæ dydaktyczno–wychowawczych, przerw œwi¹tecznych oraz ferii zimowych i letnich na ka¿dy rok szkolny okreœlaj¹ przepisy
w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 22
1. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i
opieki w danym roku szkolnym okreœla arkusz organizacyjny szko³y opracowany przez dyrektora szko³y do 15 maja ka¿dego roku na podstawie planów
nauczania oraz planu finansowego Zespo³u Szkó³.
2. Arkusz organizacyjny Zespo³u Szkó³ zatwierdza organ prowadz¹cy po zaopiniowaniu przez organ nadzoruj¹cy szko³ê, który mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie
zmiany terminu jego opracowania.
§ 23
1. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Zespo³u Szkó³
jest oddzia³ z³o¿ony z uczniów, którzy w ci¹gu roku
szkolnego ucz¹ siê wszystkich przedmiotów obowi¹zkowych zgodnych z planem nauczania i programem nauczania wybranych dla danej klasy,
dopuszczonych do u¿ytku szkolnego.
2. W szkole tworzy siê oddzia³y, w których liczba
uczniów jest zgodna z ustaw¹ o systemie oœwiaty.
§ 24
Organizacjê sta³ych, obowi¹zkowych i nadobowi¹zkowych zajêæ dydaktycznych i wychowawczych okreœla
tygodniowy rozk³ad zajêæ ustalony przez dyrektora
szko³y na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzglêdnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 25
1. Podstawow¹ form¹ pracy Zespo³u Szkó³ s¹ zajêcia
dydaktyczno–wychowawcze prowadzone w systemie klasowo–lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, godzina zajêæ praktycznych – 55 minut, pozosta³ych zajêæ – 60 minut.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê ³¹czenie godzin lekcyjnych w bloki kilkugodzinne ze
wzglêdu na koniecznoœæ zabezpieczenia ci¹g³oœci
procesudydaktycznego.

§ 27
1. Niektóre zajêcia obowi¹zkowe, np. zajêcia fakultatywne, zajêcia praktyczne, przygotowanie do pracy zawodowej, zajêcia specjalistyczne, ko³a zainteresowañ
i inne zajêcia nadobowi¹zkowe mog¹ byæ prowadzone poza systemem klasowo–lekcyjnym w grupach
oddzia³owych, miêdzyoddzia³owych i miêdzyszkolnych, a tak¿e podczas wycieczek i wyjazdów z zachowaniem zasady czasu ich trwania i w ramach
posiadanych przez Zespó³ Szkó³ œrodków finansowych.
2. Liczbê uczestników kó³ i zespo³ów zainteresowañ finansowanych ze œrodków pozabud¿etowych okreœli
ka¿dorazowo odrêbna umowa pomiêdzy dyrektorem
szko³y a prowadz¹cym zajêcia.
§ 28
Uczniowie Zasadniczej Szko³y Zawodowej nr 1 odbywaj¹ zajêcia praktyczne w zak³adach pañstwowych i jednostkach organizacyjnych osób prawnych i fizycznych
na podstawie umowy o pracê zawartej pomiêdzy m³odocianym pracownikiem a pracodawc¹. Uczniowie Technikum nr 2 i dotychczasowego Technikum Zawodowego
uczêszczaj¹ na zajêcia praktyczne do Fabryki Mebli
Okrêtowych w Starogardzie Gdañskim na podstawie pisemnego porozumienia miêdzy dyrektorem Zespo³u
Szkó³ a tym zak³adem oraz do Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu. Zajêcia praktyczne i praktyki zawodowe
mog¹ odbywaæ siê równie¿ w innych zak³adach pracy
na podstawie umów zawartych pomiêdzy szko³¹ a tymi
zak³adami.
§ 29
Wymiar czasu trwania zajêæ praktycznych okreœlaj¹
plany nauczania oraz Kodeks Pracy.
§ 30
Zespó³ Szkó³ mo¿e przyjmowaæ s³uchaczy zak³adów
kszta³cenia nauczycieli oraz studentów szkó³ wy¿szych
kszta³c¹cych nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiêdzy dyrektorem szko³y a zak³adem
kszta³cenia nauczycieli lub szko³¹ wy¿sz¹.
§ 31
1. Szko³a udostêpnia uczniom w sto³ówce szkolnej w
okresie zimowym gor¹cy napój (mleko i herbatê) ze
œrodków finansowych Rady Rodziców.
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2. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ finansow¹ i materialn¹ sto³ówki sprawuje ksiêgowa i kierownik administracyjno–gospodarczy szko³y.
§ 32
W Zespole Szkó³ mo¿e byæ prowadzona dzia³alnoœæ
gospodarcza w celu pozyskania œrodków pozabud¿etowych. Dzia³alnoœæ gospodarcz¹ szkó³ okreœlaj¹ odrêbne
przepisy.

2) œwietlicê szkoln¹,
3) sto³ówkê,
4) pomieszczenie dla radiowêz³a szkolnego,
5) gabinet pedagoga szkolnego,
6) gabinet pielêgniarki szkolnej,
7) pomieszczenie do zajêæ sportowo–rekreacyjnych,
8) archiwum,
9) pomieszczenie administracyjno–gospodarcze,
10) szatnie.

§ 33
Rozdzia³ V.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKO£Y.

1. Biblioteka szkolna jest pracowni¹ szkoln¹ s³u¿¹c¹
realizacji potrzeb i zainteresowañ uczniów, zadañ
dydaktyczno–wychowawczych Zespo³u Szkó³, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wœród rodziców oraz
wiedzy o regionie.
2. Szczegó³ow¹ organizacjê biblioteki szkolnej okreœla
regulamin biblioteki.
3. Szczegó³owe zadania nauczycieli – bibliotekarzy
okreœla zakres czynnoœci.

1. W szkole zatrudnia siê nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obs³ugi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, ich liczbê, wynagrodzenia i stanowiska reguluj¹ odrêbne przepisy.
3. Zakresy czynnoœci w/w osób, a tak¿e ich odpowiedzialnoœæ ustala dyrektor szko³y.

§ 34

§ 38

1. Œwietlica szkolna stanowi integraln¹ czêœæ szko³y
przeznaczon¹ dla zapewnienia uczniom zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego oraz rozwoju zainteresowañ.
2. Cele i zadania œwietlicy szkolnej:
1) zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej oraz odpowiednich warunków do nauki w³asnej i rekreacji,
2) kszta³towanie nawyków kultury ¿ycia codziennego,
3) rozwój zainteresowañ i uzdolnieñ uczniów,
4) rozwijanie samodzielnoœci i aktywnoœci spo³ecznej.
3. Organizacja pracy œwietlicy:
1) œwietlica posiada odrêbne pomieszczenie wyposa¿one w niezbêdny dla jej funkcjonowania sprzêt i
materia³y,
2) zajêcia odbywaj¹ siê zgodnie z rozk³adem zajêæ
dydaktyczno–wychowawczych szko³y,
3) w dni wolne od zajêæ szkolnych np. w soboty, ferie zimowe, zajêcia w œwietlicy mog¹ odbywaæ siê
zgodnie z potrzebami spo³ecznoœci szkolnej na
zasadach uzgodnionych z dyrektorem szko³y.
4. Dokumentacja œwietlicy:
1) roczny plan pracy opiekuñczo–wychowawczej
œwietlicy z uwzglêdnieniem semestrów,
2) dziennik zajêæ,
3) regulamin wewnêtrzny œwietlicy.

1. Nauczyciel prowadzi pracê dydaktyczno–wychowawcz¹ i opiekuñcz¹ oraz jest odpowiedzialny za jakoœæ
i wyniki tej pracy, a tak¿e za bezpieczeñstwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. W szczególnoœci nauczyciel jest zobowi¹zany do realizacji nastêpuj¹cych zadañ:
1) jest odpowiedzialny za ¿ycie, zdrowie i bezpieczeñstwo uczniów podczas prowadzonych zajêæ,
2) realizuje program kszta³cenia, wychowania w powierzonych mu przedmiotach oddzia³ach, grupach,
staraj¹c siê osi¹gn¹æ w stopniu optymalnym cele
szko³y ustalone w programach nauczania i w planie pracy szko³y,
3) dba o pomoce dydaktyczno–wychowawcze i sprzêt
szkolny, wnioskuj¹c do kierownictwa szko³y o jego wzbogacenie lub modernizacjê,
4) swoj¹ postaw¹ i dzia³aniami pedagogicznymi
wspiera rozwój psychofizyczny uczniów oraz ich
zdolnoœci i zainteresowania,
5) bezstronnie i obiektywnie ocenia postêpy uczniów
w nauce oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich
uczniów,
6) udziela pomocy w przezwyciê¿aniu niepowodzeñ
szkolnych,
7) informuje rodziców uczniów, wychowawców oraz
Radê Pedagogiczn¹ o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów,
8) powiadamia uczniów o przewidywanych na zakoñczenie roku szkolnego ocenach niedostatecznych,
9) prawid³owo prowadzi dokumentacjê pedagogiczn¹ przedmiotu lub ko³a zainteresowañ,
10) d¹¿y do doskonalenia umiejêtnoœci dydaktycznych
i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej.
3. Nauczyciel jest uprawniony do:
1) decydowania o sprawie doboru podrêczników i
œrodków dydaktycznych oraz metod organizacyjnych w nauczaniu swego przedmiotu,

§ 35
Dla uczniów ucz¹cych siê poza miejscem sta³ego zamieszkania Zespó³ Szkó³ umo¿liwia uzyskanie miejsca
zakwaterowania w internacie przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Owidzu – za odp³atnoœci¹ ucznia.
§ 36
Dla realizacji celów statutowych Zespó³ Szkó³ zabezpiecza odpowiednie pomieszczenia, zgodnie z art. 67
ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty, a ponadto posiada:
1) bibliotekê szkoln¹ i czytelniê,

§ 37
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2) decydowania o doborze treœci programu ko³a zainteresowañ lub zespo³u przez siebie prowadzonego,
3) decydowania o bie¿¹cej, œródrocznej i koñcoworocznej ocenie postêpów w nauce swoich uczniów,
4) wnioskowania w sprawie nagród, wyró¿nieñ oraz
kar regulaminowych dla uczniów.
4. Odpowiedzialnoœæ cywiln¹ i karn¹ okreœlaj¹ odrêbne
przepisy prawne.
§ 39
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworz¹ zespó³ przedmiotowy, zwany
dalej „komisj¹”.
2. Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy powo³any przez
dyrektora szko³y.
3. Cele i zadania komisji przedmiotowej obejmuj¹:
1) uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów
nauczania,
2) zorganizowanie wspó³pracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania,
3) opracowanie szczegó³owych kryteriów oceniania
uczniów oraz sposobów mierzenia jakoœci pracy
szko³y,
4) organizowanie Wewn¹trzszkolnego Systemu Doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla pocz¹tkuj¹cych nauczycieli,
5) wspó³dzia³anie w uzupe³nianiu wyposa¿enia gabinetów przedmiotowych w pomoce dydaktyczne
i sprzêt.
4. W Zespole Szkó³ dzia³aj¹ nastêpuj¹ce komisje:
1) Komisja przedmiotów ogólnokszta³c¹cych humanistycznych,
2) Komisja przedmiotów ogólnokszta³c¹cych œcis³ych,
3) Komisja przedmiotów zawodowych,
4) Komisja przedmiotu: wychowanie fizyczne.
§ 40
1. Dla zapewnienia ci¹g³oœci pracy wychowawczej i jej
skutecznoœci wskazane jest, by dyrektor szko³y powierzy³ wychowawcy prowadzenie danego oddzia³u
przez ca³y tok nauczania.
2. Zadaniem wychowawcy jest w szczególnoœci:
1) tworzenie warunków wspomagaj¹cych rozwój intelektualny i psychiczny ucz nia oraz przygotowanie do ¿ycia w zespole, rodzinie, spo³eczeñstwie,
2) inspirowanie i wspomaganie dzia³añ zespo³owych
uczniów, uaktywnianie ich samorz¹dnoœci,
3) podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zywanie konfliktów w zespole uczniów, a tak¿e miêdzy wychowankami a innymi cz³onkami spo³ecznoœci szkolnej,
4) zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania i promowania,
5) powiadamianie rodziców na m–c przed klasyfikacj¹ koñcoworoczn¹ o przewidywanych dla ucznia
ocenach niedostatecznych.
3. Wychowawca w celu realizacji zadañ, o których mowa w ust. 2:
1) otacza indywidualn¹ opiek¹ ka¿dego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami ró¿ne formy ¿ycia zespo³owego, rozwijaj¹ce i integruj¹ce zespó³ uczniowski,
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3) ustala treœci i formy zajêæ tematycznych na godzinê do dyspozycji wychowawcy,
4) wspó³dzia³a z nauczycielami ucz¹cymi w jego klasie, koordynuje ich dzia³ania wychowawcze wobec ogó³u uczniów, a tak¿e wobec tych, którym
potrzebna jest indywidualna pomoc – opieka / dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z ró¿nymi trudnoœciami i niepowodzeniami),
5) utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami
uczniów w celu:
— poznania i ustalenia potrzeb opiekuñczo–wychowawczych uczniów,
— okazywania pomocy w ich dzia³alnoœci wychowawczej wobec uczniów i otrzymywania pomocy w
swojej dzia³alnoœci,
— w³¹czania ich w sprawy ¿ycia klasy i szko³y,
6) œciœle wspó³pracuje z rad¹ klasow¹ rodziców i samorz¹dem klasowym uczniów
7) wspó³pracuje z pedagogiem szkolnym i innymi
specjalistami œwiadcz¹cymi kwalifikowan¹ pomoc
w rozpoznaniu potrzeb i trudnoœci uczniów,
8) wykonuje czynnoœci administracyjne dotycz¹ce
klasy zgodnie z poleceniami dyrektora.
4. Wychowawca jest uprawniony do:
1) uzyskania pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony dyrektora szko³y oraz Rady Pedagogicznej, a tak¿e ze strony wyspecjalizowanych w tym
zakresie placówek i instytucji oœwiatowych i naukowych,
2) wspó³decydowania z samorz¹dem klasowym, z
rodzicami uczniów o programie i planie dzia³añ
wychowawczych w danym roku szkolnym,
3) ustalania oceny z zachowania swoich wychowanków zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oœwiatowymi.
§ 41
1. Pedagog szkolny wspiera pracê wychowawczo–opiekuñcz¹ szko³y, koordynuj¹c tak¿e dzia³ania szko³y i
œrodowiska w zakresie profilaktyki wychowawczej,
opiekuñczej i dydaktycznej.
2. Do zadañ pedagoga szkolnego nale¿y w szczególnoœci:
1) otaczanie indywidualn¹ opiek¹ ka¿dego ucznia
maj¹cego osobiste problemy,
2) udzielanie rodzicom porad u³atwiaj¹cych rozwi¹zywanie przez nich trudnoœci w wychowywaniu
w³asnych dzieci,
3) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole oraz przedstawianie jej Radzie
Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
4) wspó³udzia³ w opracowaniu planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej szko³y.
3. Zadaniem pedagoga w zakresie profilaktyki wychowawczej jest:
1) rozpoznawanie warunków ¿ycia i nauki uczniów
sprawiaj¹cych trudnoœci w realizacji procesu dydaktyczno–wychowawczego,
2) œcis³y kontakt z uczniami wymagaj¹cymi szczególnej pomocy wychowawczej i ich rodzicami,
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3) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom
w ich pracy z uczniami sprawiaj¹cymi trudnoœci
wychowawcze,
4) wspó³praca z organizacjami m³odzie¿owymi w zakresie wspólnego oddzia³ywania na uczniów wymagaj¹cych szczególnej opieki i pomocy
wychowawczej.
4. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno–psychologicznej pedagog zobowi¹zany jest do:
1) udzielania uczniom pomocy w eliminowaniu napiêæ psychicznych nawarstwiaj¹cych siê na tle niepowodzeñ szkolnych,
2) udzielania porad uczniom w rozwi¹zywaniu problemów na tle konfliktów rodzinnych,
3) udzielania rad uczniom maj¹cym trudnoœci w kontaktach rówieœniczych i œrodowiskowych,
4) przeciwdzia³ania skrajnym formom niedostosowania spo³ecznego m³odzie¿y.
5. Zadaniem pedagoga w zakresie udzielania pomocy
materialnej jest:
1) organizowanie opieki i pomocy materialnej
uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z
rodzin zdemoralizowanych, z rodzin wielodzietnych maj¹cych szczególne trudnoœci materialne
oraz uczniom przewlekle chorym,
2) dbanie o zapewnienie do¿ywiania uczniom z rodzin posiadaj¹cych bardzo trudne warunki materialne.
6. W celu realizacji w/w zadañ pedagog szkolny powinien:
1) posiadaæ roczny plan pracy uwzglêdniaj¹cy konkretne potrzeby wychowawczo opiekuñcze szko³y,
2) wspó³pracowaæ na bie¿¹co z w³adzami szko³y, wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, pielêgniark¹ szkoln¹, Rad¹ Rodziców, Samorz¹dem
Uczniowskim,
3) wspó³dzia³aæ w œrodowisku z placówkami i instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,
4) prowadziæ nastêpuj¹c¹ dokumentacjê:
— dziennik pracy pedagoga,
— ewidencjê uczniów wymagaj¹cych szczególnej
opieki wychowawczej,
5) zajmowaæ siê preorientacj¹ zawodow¹.
Rozdzia³ VI.
UCZNIOWIE SZKO£Y
§ 42
Zasady rekrutacji uczniów do zespo³u szkó³.
1. Warunkiem przyjêcia ucznia do klasy pierwszej w
Technikum nr 2, w II Liceum Profilowanym i w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 jest ukoñczenie
gimnazjum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szko³y publicznej.
2. Do Technikum nr 2 (z 4 letnim cyklem nauczania) i II
Liceum Profilowanego (z 3 letnim cyklem nauczania) uczêszczaj¹ uczniowie w zasadzie od 16 roku
¿ycia – po ukoñczeniu gimnazjum – nie d³u¿ej ni¿ do
ukoñczenia 22 roku ¿ycia.

3. Do Zasadniczej Szko³y Zawodowej nr 1 uczêszczaj¹ uczniowie w zasadzie od 16 roku ¿ycia po ukoñczeniu gimnazjum, nie d³u¿ej ni¿ do 21 roku ¿ycia.
4. O przyjêciu kandydata do klasy pierwszej technikum
i liceum oraz zasadniczej szko³y zawodowej decyduje:
— suma punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym
— suma punktów pochodz¹cych z przeliczenia ocen
uzyskanych na œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum
— punkty wystawione za tytu³ finalisty stopnia wojewódzkiego w konkursach przedmiotowych
— punkty za inne osi¹gniêcia odnotowane na œwiadectwie
5. Zainteresowani nauk¹ w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 s¹ zobowi¹zani do³¹czyæ zaœwiadczenie
o mo¿liwoœci podjêcia zajêæ praktycznych.
6. Warunkiem przyjêcia s³uchacza do klasy pierwszej
Technikum Uzupe³niaj¹cego dla Doros³ych jest ukoñczenie zasadniczej szko³y zawodowej i pozytywny
wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
7. Wszyscy uczniowie Zespo³u Szkó³ musz¹ spe³niaæ
wymogi zdrowotne okreœlone dla poszczególnych
zawodów i specjalnoœci.
8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkó³ dyrektor powo³uje komisjê
rekrutacyjno–kwalifikacyjn¹.
Szczegó³owe zasady okreœla regulamin rekrutacji.
§ 43
Model absolwenta szko³y.
Absolwent szko³y powinien:
1. osi¹gn¹æ dojrza³oœæ intelektualn¹, emocjonaln¹ i moraln¹;
2. mieæ okreœlony system wartoœci, ukszta³towan¹ to¿samoœæ osobow¹, kulturow¹ i narodow¹; znaæ kulturê europejsk¹;
3. dorosn¹æ do poczucia odpowiedzialnoœci za w³asny
rozwój, samodzielne decyzje dotycz¹ce dalszej drogi kszta³cenia czy wyboru zawodu;
4. posiadaæ umiejêtnoœci komunikacyjne w ró¿nych sytuacjach (dojrzeæ do ¿ycia w rodzinie, spo³eczeñstwie, w pañstwie obywatelskim);
5. przynale¿eæ do wspólnoty rodzinnej, lokalnej, regionalnej, grupy etnicznej i narodowej oraz spo³ecznoœci europejskiej i miêdzynarodowej;
6. kierowaæ siê tolerancj¹ i zrozumieniem wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonañ;
7. rozumieæ problemy i wydarzenia ¿ycia publicznego,
uczestniczyæ w nich;
8. stosowaæ procedury demokratyczne;
9. rozumieæ treœci przepisów prawnych o przestrzeganiu porz¹dku prawnego;
10. ceniæ cnoty obywatelskie: patriotyzm, uczciwoœæ, odwagê cywiln¹, odpowiedzialnoœæ za innych i za wspólne dobro;
11. umieæ krytycznie analizowaæ przekazy informacyjne;
12. mieæ potrzebê dba³oœci o zdrowie swoje i innych;
13. byæ przekonanym o potrzebie uczestnictwa w rozwoju w³asnego regionu i kraju, podejmowaæ dzia³a-
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nia na rzecz zachowania ich dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego;
14. rozumieæ z³o¿onoœæ œwiata, wspó³zale¿noœæ jego poszczególnych elementów, wykazywaæ gotowoœæ do
udzia³u w jego przekszta³caniu, zgodnie z zasad¹
rozwoju zrównowa¿onego;
15. mieæ zdolnoœæ do aktywnego i œwiadomego kreowania w³asnej kariery zawodowej oraz skutecznego poszukiwania pracy zapewniaj¹cej satysfakcjê
materialn¹ i moraln¹;
16. zachowywaæ siê racjonalnie i skutecznie w razie zagro¿eñ indywidualnych i zbiorowych, aktywnie uczestniczyæ w przedsiêwziêciach o charakterze obronnym.
§ 44
Prawa, uprawnienia i obowi¹zki uczniów.
1. Uczeñ ma prawo do:
1) prawid³owo zorganizowanego procesu kszta³cenia oraz przejawiania w³asnej aktywnoœci w zdobywaniu wiedzy i umiejêtnoœci przy wykorzystaniu
wszystkich mo¿liwoœci szko³y, zgodnie z zasadami higieny umys³owej,
2) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków
bezpieczeñstwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej b¹dŸ psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godnoœci,
3) zapoznania siê z programem nauczania, z jego
treœci¹, celem i stawianymi wymaganiami,
4) jawnej, sprawiedliwej i obiektywnej oceny wiedzy
i zachowania oraz ustalonych sposobów kontroli
postêpów w nauce,
5) ¿yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie
dydaktyczno–wychowawczym,
6) swobody wyra¿ania myœli i przekonañ, w szczególnoœci dotycz¹cych ¿ycia szko³y, a tak¿e œwiatopogl¹dowych i religijnych – jeœli nie narusza tym
dobra innych osób,
7) udzielania mu pomocy przez nauczycieli i kolegów
w przypadkach trudnoœci w przyswajaniu wiedzy,
8) rozwijania zainteresowañ, zdolnoœci i talentów,
9) korzystania z pomocy materialnej ze œrodków przeznaczonych na ten cel w bud¿ecie pañstwa, powiatu lub z funduszy Rady Rodziców,
10) opieki zdrowotnej, a w szczególnoœci do korzystania z bezp³atnych œwiadczeñ leczniczych i rehabilitacyjnych zak³adów spo³ecznej s³u¿by zdrowia,
11) korzystania z poradnictwa psychologiczno–pedagogicznego i zawodowego,
12) wp³ywania na ¿ycie szko³y przez dzia³alnoœæ samorz¹dow¹ oraz zrzeszanie siê w organizacjach dzia³aj¹cych w szkole,
13) korzystania z pomieszczeñ szkolnych, sprzêtu,
œrodków dydaktycznych, ksiêgozbioru biblioteki
równie¿ podczas zajêæ pozalekcyjnych, jednak
pod opiek¹ nauczyciela lub innej osoby upowa¿nionej przez dyrektora szko³y,
14) zwracania siê i odwo³ywania do w³adz oœwiatowych w przypadku ra¿¹cego lub uporczywego naruszania praw ucznia lub powstania sporu, którego
nie rozstrzygniêto w obrêbie szko³y,
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15) uzyskania informacji o przewidywanym koñcoworocznym stopniu niedostatecznym na miesi¹c
przed zakoñczeniem roku szkolonego,
16) wyra¿ania opinii o pracy nauczycieli – za poœrednictwem Samorz¹du Uczniowskiego,
17) do dodatkowego sprawdzenia jego wiedzy i umiejêtnoœci po ustaleniu ocen klasyfikacyjnych,
18) przyst¹pienia do egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego.
2. Uczeñ ma obowi¹zek przestrzegania postanowieñ
zawartych w niniejszym statucie i regulaminie
uczniowskim, a zw³aszcza dotycz¹cych:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajêciach lekcyjnych i w ¿yciu szko³y,
2) postêpowania zgodnie z dobrem szkolnej spo³ecznoœci, dbania o honor i tradycje szko³y,
3) przestrzegania zasad kultury wspó³¿ycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szko³y,
4) odpowiedzialnoœci za w³asne ¿ycie, zdrowie i higienê oraz rozwój,
5) dba³oœci o mienie szko³y, ³ad i porz¹dek,
6) systematycznego usprawiedliwiania nieobecnoœci na zajêciach lekcyjnych i za jêciach praktycznych w terminie dwutygodniowym,
7) podporz¹dkowania siê zaleceniom i zarz¹dzeniom
dyrektora szko³y, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorz¹du Uczniowskiego.
3. Prawa uczennicy bêd¹cej w ci¹¿y:
1) prawo do urlopu (usprawiedliwionej nieobecnoœci) i wyznaczenia egzaminów w terminach dla
niej dogodnych (do 6 m–cy po up³ywie terminów
obowi¹zkowych) oraz wszelkiej niezbêdnej pomocy do zakoñczenia edukacji; mo¿e byæ te¿ wyznaczony dodatkowy termin egzaminu maturalnego,
2) do zwolnienia (na w³asne ¿yczenie) z zajêæ wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki
oraz przysposobienia obronnego,
3) poza zaœwiadczeniem lekarskim nie mog¹ byæ od
uczennicy wymagane inne, dodatkowe dokumenty,
4) uczennicy w ci¹¿y mo¿e byæ wyznaczony indywidualny tok nauki,
5) zmiana szko³y mo¿e jedynie nast¹piæ na wniosek
uczennicy.
4. Prawa ucznia koñcz¹cego technikum i liceum:
1) poznania (do 15 paŸdziernika) wymagañ zwi¹zanych z egzaminem z przygotowania zawodowego,
2) zapoznania siê w miesi¹cu grudniu z procedurami
dotycz¹cymi egzaminu maturalnego (dojrza³oœci),
3) zdeklarowania przed jak¹ komisj¹ chce zdawaæ
egzamin maturalny (dojrza³oœci):
— powo³an¹ przez dyrektora w szkole,
— powo³an¹ przy kuratorium oœwiaty.
5. Tryb sk³adania skarg w przypadku naruszenia praw
ucznia.
W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeñ lub jego rodzice (opiekunowie) mog¹ wnieœæ do dyrektora szko³y pisemn¹ skargê.
Dyrektor zobowi¹zany jest w terminie nie d³u¿szym
ni¿ 2 tygodnie rozpatrzyæ skargê.
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Je¿eli uczeñ lub jego rodzice (opiekunowie) uznaj¹,
¿e za³atwienie sprawy ich nie satysfakcjonuje, mog¹
wnieœæ skargê do Pomorskiego Kuratora Oœwiaty w
Gdañsku.
§ 45
Nagrody i kary.
1. W Zespole Szkó³ stosuje siê nastêpuj¹cy system nagradzania ucznia:
1) pochwa³a wychowawcy wobec klasy,
2) pochwa³a dyrektora wobec klasy i szko³y,
3) list pochwalny do rodziców i zak³adu pracy, gdzie
uczeñ odbywa zajêcia praktyczne,
4) dyplom uznania,
5) umieszczenie informacji w kronice szkolnej i gazetce,
6) nagroda ksi¹¿kowa,
7) inne wyró¿nienia i nagrody ustanowione przez dyrektora szko³y.
2. W szkole obowi¹zuje nastêpuj¹cy system kar:
1) upomnienie lub nagana wychowawcy klasy,
2) upomnienie lub nagana dyrektora szko³y,
3) upomnienie lub nagana dyrektora szko³y udzielona publicznie wobec spo³ecznoœci szkolnej,
4) przeniesienie do równoleg³ej klasy w szkole lub
do innej szko³y za postêpowanie wywieraj¹ce szkodliwy wp³yw na œrodowisko szkolne,
5) skreœlenie z listy uczniów.
3. Ostateczn¹ decyzjê odnoœnie kary wymienionej w
ust. 2 ppkt.5 i 6 podejmuje Rada Pedagogiczna.
Dyrektor szko³y mo¿e wstrzymaæ wykonanie kary na
czas próbny nie d³u¿szy jednak ni¿ 5 miesiêcy, jeœli
uczeñ uzyska porêczenie wychowawcy klasy, Samorz¹du Uczniowskiego, Rady Rodziców.
4. Uczeñ ma prawo odwo³ania siê od kary do dyrektora szko³y i Rady Pedagogicznej, a w przypadku skreœlenia z listy uczniów do Kuratorium Oœwiaty poprzez
dyrektora szko³y – w terminie do 2 tygodni od zastosowania kary.
5. O przewinieniach i zastosowanych karach regulaminowych zostaj¹ powiadomieni rodzice (prawni opiekunowie).
§ 46
Przypadki, w których uczeñ mo¿e byæ skreœlony z listy uczniów szko³y.
1. Na podstawie uchwa³y Rady Pedagogicznej, po zasiêgniêciu opinii Samorz¹du Uczniowskiego dyrektor
szko³y mo¿e skreœliæ ucznia w przypadkach uzasadnionych, kiedy uczeñ w sposób ci¹g³y i jaskrawy narusza regulamin uczniowski Zespo³u Szkó³, a w
szczególnoœci:
— za postêpowanie wywieraj¹ce bardzo szkodliwy
wp³yw na innych uczniów,
— za ra¿¹ce naruszenie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
— za stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej
np. znêcanie siê nad nowo przyjêtymi uczniami
klas pierwszych
— za chuligañstwo, akty bandytyzmu i wandalizmu,

— za opuszczenie ponad 50% godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych w semestrze.
2. Uczeñ, który przez ponad miesi¹c nie uczêszcza do
szko³y ani na zajêcia praktyczne (nie ma aktualnej
umowy o pracê) a inne formy, sposoby oddzia³ywania
zawiod³y, mo¿e byæ skreœlony z listy.
Rozdzia³ VII.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 47
1. Zespó³ Szkó³ u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci urzêdowych zatwierdzonych przez Kuratorium Oœwiaty w
Gdañsku.
2. Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzañskiego w Starogardzie Gdañskim posiada pieczêæ
urzêdow¹ wspóln¹ dla wszystkich szkó³ wchodz¹cych w jego sk³ad, zawieraj¹c¹ jego nazwê.
3. Tablice i stemple szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³ maj¹ u góry nazwê zespo³u, a u do³u nazwê
danej szko³y.
4. Na œwiadectwach szkolnych wydawanych przez dan¹ szko³ê wchodz¹c¹ w sk³ad Zespo³u Szkó³ podana
jest nazwa Zespo³u, która umieszczona jest na pieczêci urzêdowej.
§ 48
1. Zespó³ Szkó³ prowadzi i przechowuje dokumentacjê
zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez Zespó³ Szkó³ gospodarki finansowej i materia³owej okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
§ 49
Zespó³ Szkó³ posiada w³asny sztandar i ceremonia³
szkolny.
§ 50
Niniejszy statut mo¿e ulec modyfikacji na wniosek dyrektora szko³y, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i
Samorz¹du Uczniowskiego. Statut nie jest sprzeczny z
Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracj¹ Praw
Cz³owieka i Obywatela, Konwencj¹ Praw Dziecka, a tak¿e z Ustaw¹ o systemie oœwiaty i Rozporz¹dzeniem MEN
w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz ramowymi statutami.

483
UCHWA£A Nr XVIII/119/2004
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XIX/98/2000 Rady Powiatu
Starogardzkiego z dnia 29.06.2000 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Spo³ecznej w Rokocinie
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 57
ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) – Rada Powiatu
uchwala, co nastêpuje:
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§1

§1

W uchwale Nr XIX/98/2000 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 29.06.2000 r. w sprawie nadania statutu
Domowi Pomocy Spo³ecznej w Rokocinie wprowadza
siê nastêpuj¹c¹ zmianê: § 2, pkt. 6 za³¹cznika nr 1 otrzymuje brzmienie:
„ Dyrektor, dysponuj¹c wolnymi miejscami po uzyskaniu zgody Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdañskim, mo¿e przyj¹æ do Domu
osoby na pobyt sta³y za pe³n¹ odp³atnoœci¹.”

Przyjmuje siê “Regulamin na rok 2005 w sprawie wysokoœci oraz szczegó³owych warunków przyznawania
nauczycielom nastêpuj¹cych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoœci oraz
szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego” w brzmieniu
zgodnym z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

§2

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Traci moc uchwa³a nr XXI/115/2000 Rady Powiatu
Puckiego z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania
dodatków: motywacyjnego, funcjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia,
a tak¿e wysokoœæ szczegó³owych zasad przyznawania
i wyp³acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Powiat Pucki,
zmieniona uchwa³¹ nr XII/92/2003 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29.12.2003 r.

Przewodnicz¹cy Rady
W. Brzoskowski
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UCHWA£A Nr XXVI/176/2005
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 16 lutego 2005 r.
w sprawie przyjêcia “Regulaminu na rok 2005 w sprawie wysokoœci oraz szczegó³owych warunków przyznawania nauczycielom nastêpuj¹cych dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoœci oraz szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego”
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. – o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1759), art. 30 ust. 6, 6a, 11, art. 49 ust. 2, art. 54
ust. 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112,
Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081;
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoœci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk
oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania
dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych
warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków
zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz. U. Nr 39,
poz. 455, Nr 100, poz. 1074; z 2001 r. Nr 52, poz. 544;
z 2002 r. Nr 160, poz. 1323; z 2003 r. Nr 34, poz. 286; z
2004 r. Nr 74, poz. 667) po uzgodnieniu ze zwi¹zkami
zawodowymi reprezentuj¹cymi nauczycieli. Rada Powiatu Puckiego uchwala, co nastêpuje:

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Puckiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Busz
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXVI/176/2005
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 16 lutego 2005 r.
REGULAMIN
na rok 2005
w sprawie wysokoœci oraz szczegó³owych warunków
przyznawania nauczycielom nastêpuj¹cych dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoœci oraz szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne
§1
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o:
1. Karcie Nauczyciela – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z póŸn. zm.),
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2. szkole – nale¿y przez to rozumieæ szko³ê lub placówkê albo zespó³ szkó³ lub placówek, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Pucki,
3. nauczycielach – nale¿y przez to rozumieæ równie¿
wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych,
o których mowa w ust. 2,
4. dyrektorze lub wicedyrektorze – nale¿y przez to rozumieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w ust. 2,
5. roku szkolnym – nale¿y przez to rozumieæ okres pracy szko³y od 1 wrzeœnia danego roku do 31 sierpnia
roku nastêpnego,
6. klasie – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub
grupê,
7. uczniu – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
8. tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin – nale¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela.
ROZDZIA£ II
Dodatek za wys³ugê lat
§2
Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat w
wysokoœci i na zasadach okreœlonych w art. 33 ust. 1
Karty Nauczyciela, § 5 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 39,
poz. 455 z póŸn. zm.) na warunkach okreœlonych w § 3
regulaminu.
§3
1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub wy¿szej
stawki tego dodatku, je¿eli nabycie nast¹pi³o w
ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku
lub jego wy¿szej stawki nast¹pi od pierwszego
dnia miesi¹ca.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za okres urlopu
dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten
przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoœci w pracy
wskutek choroby b¹dŸ koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym
cz³onkiem rodziny, za których nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
3. Potwierdzenia nabycia prawa do dodatku za wys³ugê lat oraz wysokoœæ tego dodatku, w formach o jakich mowa w § 2 regulaminu okreœla:
1) nauczycielowi – dyrektor,
2) dyrektorowi – Starosta Pucki.
4. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

ROZDZIA£ III
Dodatek motywacyjny
§4
Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1. uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoœci:
1) uzyskiwanie – z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci
uczniów oraz warunków pracy nauczyciela – dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno–wychowawczych
potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji uczniów, efektami ich egzaminów, sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach,
olimpiadach itp.,
2) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
3) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki;
2. wysoka jakoœæ œwiadczonej pracy, w tym zwi¹zan¹ z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajêciem, a w szczególnoœci:
1) systematycznie i efektywnie przygotowywanie siê
do przydzielonych obowi¹zków,
2) podnoszenie umiejêtnoœci zawodowych,
3) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
4) dba³oœæ o estetykê i sprawnoœæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy, dydaktycznych lub innych
urz¹dzeñ szkolnych,
5) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
6) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
7) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3. zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególnoœci:
1) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci szkolnych,
2) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
3) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na
terenie szko³y,
4) prowadzenie lekcji otwartych, przejawianie innych
form aktywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) pracê w pañstwowej komisji egzaminacyjnej powo³anej w szkole ponadgimnazjalnej w celu przeprowadzenia egzaminu dojrza³oœci,egzaminu
maturalnego lub komisji egzaminacyjnej powo³anej w szkole zasadniczej i szkole œredniej zawodowej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu
lub egzaminu z przygotowania zawodowego,
6) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
§5
1. Œrodki na dodatek motywacyjny dla nauczycieli wynosz¹ 5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia
zasadnicze nauczycieli danej szko³y z wy³¹czeniem
jej dyrektora; ich wysokoœæ na dany rok bud¿etowy
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okreœla w porozumieniu z Zarz¹dem Powiatu Puckiego dyrektor w planie finansowym szko³y.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê w wysokoœci nie
ni¿szej ni¿ 4% i nie wy¿szej ni¿ 30% wyp³acanego
wynagrodzenia zasadniczego.
§6
1. Ustala siê warunki stanowi¹ce podstawê do przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkó³:
1) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej, planowanie
zadañ i œrodków finansowych na ich realizacjê,
2) dba³oœæ o mienie szko³y, jego odnawianie i modernizowanie,
3) racjonalna polityka kadrowa,
4) efektywnoœæ pozyskiwania œrodków finansowych
ze Ÿróde³ pozabud¿etowych,
5) tworzenie w³aœciwych stosunków interpersonalnych, motywowanie do pracy i inspirowanie zespo³u do dokszta³cania i doskonalenia zawodowego,
6) osi¹gniêcia dydaktyczne i wychowawcze szko³y
(przez pryzmat nadzoru pedagogicznego),
7) efektywnoœæ wspó³pracy ze œrodowiskiem pozaszkolnym, jednostkami samorz¹du terytorialnego
oraz podmiotami spo³ecznymi w szkole,
8) doskonalenie i zaanga¿owanie zawodowe,
9) ocena harmonogramu pracy szko³y i jego realizacja (wizja rozwoju, strategia dzia³ania szko³y, racjonalne wykorzystanie bazy),
10) pracê w pañstwowej komisji egzaminacyjnej powo³anej w szkole ponadgimnazjalnej w celu przeprowadzenia egzaminu dojrza³oœci, egzaminu
maturalnego lub komisji egzaminacyjnej powo³anej w szkole zasadniczej i szkole œredniej zawodowej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu
lub egzaminu z przygotowania zawodowego,
2. Dyrektor, który dopuœci³ siê naruszenia swoich obowi¹zków lub przekroczenia swych uprawnieñ nie mo¿e otrzymaæ dodatku motywacyjnego.
§7
Dodatek przyznaje siê na czas okreœlony, nie krótszy
ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.
§ 8.
Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
w ramach okreœlonych w § 5 ust. 2, uwzglêdniaj¹c poziom
spe³niania warunków, o których mowa w § 4, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora, uwzglêdniaj¹c poziom realizacji zadañ,o których mowa w § 6 ust. 1,
Starosta Pucki, po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych.
§9
Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ IV
Dodatek funkcyjny
§ 10
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e:

Poz. 484

a) dyrektorowi – w wysokoœci od 60% do 100%,
b) wicedyrektorowi – w wysokoœci do 75%,
c) innym nauczycielom pe³ni¹cym funkcje kierownicze okreœlone w statucie szko³y – w wysokoœci do
50% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
d) dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y przys³uguje zastêpuj¹cemu wicedyrektorowi tej szko³y od pierwszego dnia miesi¹ca
kalendarzowego nastêpuj¹cego po 2 miesi¹cach
zastêpstwa.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1 i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoœæ szko³y, liczbê
uczniów i oddzia³ów, z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych
z zajmowanego stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko³y oraz warunki lokalowe, œrodowiskowe i spo³eczne, w jakich
szko³a funkcjonuje, ustala dla dyrektora Starosta
Pucki, a dla stanowisk kierowniczych, o których mowa wust. 1 pkt b–c, dyrektor szko³y, po zasiêgniêciu
opinii zwi¹zków zawodowych.
§ 11
1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia: wychowawstwo klasy, funkcjê doradcy metodycznego, funkcjê nauczyciela konsultanta, funkcjê opiekuna sta¿u przys³uguje dodatek funkcyjny w
³¹cznej wysokoœci do 10% w tym za wychowawstwo
5% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego.
2. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1, uwzglêdniaj¹c zakres i z³o¿onoœæ zadañ oraz
warunki ich realizacji, ustala dyrektor.
§ 12
1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 10 ust. 1 i 2
oraz w § 11 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego,
wychowawstwa lub funkcji, a je¿eli powierzenie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okreœlony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem tego okresu, a w razie
wczeœniejszego odwo³ania – z koñcem miesi¹ca, w
którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca po
miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia
stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca– od tego dnia.
§ 13
Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w § 10 ust. 1 i 2, nie wy³¹cza prawa do otrzymywania
dodatku, o którym mowa w § 11 ust 1.
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§ 14
Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ V
Dodatek za warunki pracy
§ 15
1..Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach okreœlonych w
przepisach § 6 i § 7 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku (Dz.U.
Nr 39, poz. 445 z póŸn. zm.) w wysokoœci do 40%
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia
zasadniczego z zastrze¿eniem, i¿ dla nauczycieli
prowadz¹cych zajêcia dydaktyczne i wychowawcze
w specjalnym oœrodku szkolno–wychowawczym nie
mniej ni¿ 20%.
2. Wysokoœæ dodatku, o którym jest mowa w ust. 1,
ustala dyrektor szko³y, a w stosunku do dyrektora
Starosta Pucki, bior¹c pod uwagê stopieñ trudnoœci,
uci¹¿liwoœci lub szkodliwoœci dla zdrowia realizowanych zajêæ lub wykonywanych prac, z uwzglêdnieniem ustêpu 4.
3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany, oraz w okresie niewykonywania
pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie, liczone
jak za okres urlopu wypoczynkowego.
4. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w ca³oœci, je¿eli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych oraz szkodliwych dla zdrowia ca³y
obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ oraz w przypadku,
gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowi¹zuj¹cy
go wymiar zajêæ. Dodatek wyp³aca siê w odpowiedniej czêœci, je¿eli nauczyciel realizuje w trudnych,
uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach
tylko czêœæ obowi¹zuj¹cego wymiaru lub jeœli jest
zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.
5. W przypadku zbiegu tytu³ów do dodatku za warunki
pracy nauczycielowi przys³uguje prawo do obydwu
tych dodatków.
§ 16
Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
ROZDZIA£ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw
§ 17
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i godzinê doraŸnych zastêpstw nauczyciela ustala
siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a
zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych,

realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedn¹ godzinê
doraŸnego zastêpstwa realizowanego na zasadach,
o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê
wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem
za warunki pracy, jeœli praca w tej godzinie zosta³a
zrealizowana w tych warunkach) przez miesiêczn¹
liczbê godzin realizowanego wymiaru godzin.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni
wymiar przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas do 0,5 godziny pomija
siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, w tym w szczególnoœci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu klêski ¿ywio³owej,
2) wyjazdem dzieci na wycieczkê lub imprez¹,
3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ,
4) wyjazdem s³u¿bowym,
traktuje siê jako godziny faktycznie przepracowane.
§ 18
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
ROZDZIA£ VIII
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
§ 19
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w K³aninie lub w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Rzucewie i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zale¿noœci od liczby osób w rodzinie wynosi
miesiêcznie:
1) do trzech osób w rodzinie 6%,
2) przy czterech i piêciu osobach w rodzinie 9%,
3) od szeœciu osób w rodzinie 12%
minimalnego wynagrodzenia za pracê pracowników,
okreœlonego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów.
3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim mieszkaj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz dzieci i rodziców
pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cego
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu,
przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoœci okreœlonej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie
okreœlaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ ten
dodatek.
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5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Starosta Pucki.
§ 20
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o
jego przyznanie.
ROZDZIA£ IX
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 21
1. Œrodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla pracowników oœwiaty wysokoœci 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeñ, planuje organ prowadz¹cy w formie rezerwy
celowej z tym, ¿e:
1) 80% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora,
2) 20% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody Starosty Puckiego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu maj¹ charakter
uznaniowy.
3. Przyznanie przez dyrektora nauczycielowi nagrody
dyrektora uzale¿nione jest w szczególnoœci od:
1) otrzymania w danym roku szkolnym lub w roku poprzedzaj¹cym rok przyznania nagrody, dodatku
motywacyjnego przez co najmniej szeœæ miesiêcy,
2) legitymowania siê osi¹gniêciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuñczej.
4. Szczegó³owe zasady i kryteria przyznawania nagród
dyrektora dla nauczycieli okreœla dyrektor szko³y po
zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych.
5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom przyznaj¹:
a) ze œrodków, o których mowa w ust. 1 pkt.1 – dyrektor, po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej i
zwi¹zków zawodowych,
b) ze œrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – Starosta Pucki po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych.
6. Starosta Pucki mo¿e przyznaæ nagrodê dla:
1) dyrektora szko³y za uznanie wyró¿niaj¹cych wyników pracy organizacyjnej, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej, a w szczególnoœci za:
a) osi¹gniêcie przez szko³ê bardzo dobrych i dobrych wyników nauczania,
b) realizacjê bud¿etu szko³y,
c) wzorow¹ organizacjê pracy szko³y, utrzymanie
estetyki, ³adu i porz¹dku,
d) gospodarowanie mieniem i powierzonym sprzêtem,
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e) doskonalenie bazy szkolnej i procesu dydaktycznego,
f) pozyskiwanie œrodków spoza bud¿etu,
g) udzielanie pomocy m³odym i nowozatrudnionym nauczycielom w procesie adaptacji zawodowej,
h) organizowanie wspó³pracy ze œrodowiskiem i
instytucjami wspieraj¹cymi dzia³alnoœæ szko³y,
w³aœciwa wspó³praca ze zwi¹zkami zawodowymi, rad¹ szko³y i innymi organizacjami dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
i) kszta³towanie w³aœciwej atmosfery i stosunków
miêdzyludzkich wœród pracowników szko³y,
2) nauczyciela za wyró¿nienia na szczeblu wojewódzkim i centralnym, za wyniki w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuñczej.
7. Kandydatów do nagrody Starosty Puckiego wskazuje:
1) dla dyrektora –rada pedagogiczna danej szko³y,
g³ówny specjalista ds. edukacji w Starostwie Puckim,
2) dla nauczyciela – dyrektor szko³y,
3) zwi¹zki zawodowe.
8. Wnioski o przyznanie nagrody nale¿y sk³adaæ do
koñca wrzeœnia bie¿¹cego roku szkolnego do Starosty Puckiego.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zawieraæ:
1) podstawowe dane osobowe kandydata do nagrody Starosty Puckiego,
2) informacje o jego dotychczasowych osi¹gniêciach,
wyró¿nieniach,
3) uzasadnienie wniosku.
§ 22
Nagrody, o których mowa w § 21 s¹ przyznawane z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgod¹ organu prowadz¹cego, a
dla dyrektora Starosta Pucki mo¿e przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym czasie.
§ 23
Œrodki finansowe na wyp³atê dodatków, o których mowa w rozdzia³ach II – VIII przewidziane s¹ w bud¿etach
przyznanych szko³om.
ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe
§ 24
Wysokoœæ stawek dodatków dla nauczycieli, którym
powierzono stanowisko kierownicze w placówkach opiekuñczo–wychowawczych dzia³aj¹cych na podstawie
ustawy z dnia 29.11.1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
z 1998 r., nr 64, poz. 414 z póŸn. zm.) prowadzonych
przez Powiat Pucki okreœla dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – wg zasad przyjêtych w regulaminie.
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UCHWA£A Nr XXVI/183/2005
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 16 lutego 2005 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y nr XV/106/2004 Rady Powiatu Puckiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
okreœlenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji,
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego podmiotom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu
osi¹gniêcia zysku, realizuj¹cym zadania z zakresu zadañ publicznych nale¿¹cych do Powiatu Puckiego.
Na podstawie: na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 118 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166,
poz. 1611, Nr 1889, poz. 1851; z 2004 r. Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135),
art. od 11 do 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,
poz. 1203, Nr 210, poz. 2153), Rada Powiatu Puckiego
uchwala co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê nastêpuj¹ce zmiany do uchwa³y
nr XV/106/2004 Rady Powiatu Puckiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie okreœlenia trybu postêpowania o
udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku, realizuj¹cym zadania z zakresu zadañ publicznych nale¿¹cych do
Powiatu Puckiego:
1. W § 6 ust. 1 po kropce dodaje siê zdanie: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach konkurs mo¿e
byæ og³oszony w innym terminie, z co najmniej z
30–dniowym wyprzedzeniem.”
2. W § 8 dotychczasowy tekst oznacza siê jako ustêp 1,
po którym dodaje siê ustêp 2 w brzmieniu: „2. Z³o¿one oferty podlegaj¹ niezw³ocznie weryfikacji pod
wzglêdem formalnym przez odpowiedni Wydzia³ Starostwa Powiatowego w Pucku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa siê organizacjê do
ich usuniêcia w wyznaczonym terminie. Je¿eli braki
nie zostan¹ usuniête w wyznaczonym terminie ofertê pozostawia siê bez rozpoznania.
3. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Decyzjê o przyznaniu dotacji podejmuje Zarz¹d
Powiatu po uchwaleniu bud¿etu, nie póŸniej jednak
ni¿ do 31 marca roku nastêpuj¹cego po roku, w którym nast¹pi³o og³oszenie w sprawie konkursu. W
przypadku og³oszenia konkursu zgodnie z § 6 ust. 1
zd. 2, decyzjê o przyznaniu dotacji Zarz¹d Powiatu

podejmuje w ci¹gu 30 dni od daty zakoñczenia sk³adania ofert. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje siê kryteria okreœlone w § 10.”
4. W § 12 ust. 2 s³owo: „potwierdzenia” zastêpuje siê
s³owem: „powierzenia”.
5. W § 12 dodaje siê ust. 9 w brzmieniu: „9. W przypadku rezygnacji organizacji pozarz¹dowej z podpisania umowy albo nie zg³oszenia siê organizacji
pozarz¹dowej w terminie 7 dni od powiadomienia o
koniecznoœci stawienia siê w celu podpisania umowy, odstêpuje siê od zawarcia umowy.”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Puckiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Busz
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ZARZ¥DZENIE Nr 5
Starosty Puckiego
z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia w bie¿¹cym roku œredniego miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w powiatowych domach pomocy spo³ecznej oraz œredniego
miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuñczo – wychowawczej, dla których podmiotem prowadz¹cym jest Powiat Pucki.
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2) i art. 86 ust. 7 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001), zarz¹dzam co
nastêpuje:
§1
Ustala siê œredni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubkowie w roku
bie¿¹cym w wysokoœci 1919,92z³ (tysi¹c dziewiêæset
dziewiêtnaœcie z³otych dziewiêædziesi¹t dwa grosze).
§2
Ustala siê œredni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Pucku w roku bie¿¹cym w wysokoœci 1895,89z³ (tysi¹c osiemset
dziewiêædziesi¹t piêæ z³otych osiemdziesi¹t dziewiêæ
groszy).
§3
Ustala siê œredni miesiêczny koszt utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka we W³adys³awowie w
roku bie¿¹cym w wysokoœci 1456z³ (tysi¹c czterysta piêædziesi¹t szeœæ z³otych).
§4
Ustala siê œredni miesiêczny koszt utrzymania dziec-
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ka w Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 we W³adys³awowie
w bie¿¹cym roku w wysokoœci 1442 z³ (tysi¹c czterysta
czterdzieœci dwa z³ote).
§5
Ustala siê œredni miesiêczny koszt utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka nr 3 w Smolnie w bie¿¹cym roku w wysokoœci 1518z³ (tysi¹c piêæset osiemnaœcie
z³otych).
§6
Ustala siê œredni miesiêczny koszt utrzymania dziecka w Placówce Interwencyjnej w K³aninie w bie¿¹cym
roku w wysokoœci 1745z³ (tysi¹c siedemset czterdzieœci
piêæ z³otych)
§7
Zarz¹dzenie niniejsze podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w ¿ycie z up³ywem 14 od dnia og³oszenia.
Starosta
A. Jab³oñski
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UCHWA£A Nr 20/II/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdañsku
z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoœci prognozy d³ugu publicznego Powiatu Lêborskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn.
zm.) – Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa – przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak – cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz – cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr XXVIII/176/05 Rada Powiatu Lêborskiego w dniu 28 stycznia 2005 r. przyjê³a bud¿et powiatu
na 2005 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w
wysokoœci 42.355.000 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoœci 42.450.000 z³.
Deficyt bud¿etu w wysokoœci 95.000 z³ postanowiono pokryæ przychodami z kredytów i po¿yczek.
Pokrycie deficytu bud¿etu wy¿ej wymienionymi przychodami zgodne jest z postanowieniami art. 112 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
powiatu sporz¹dzon¹ na 2005 rok Przedstawiono w niej
zobowi¹zania powiatu w latach 2005 – 20011 z tytu³u
zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2005 r. wyniesie 6.836.342 z³, co w stosun-
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ku do planowanych dochodów na ten rok stanowi 16,14%,
a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Natomiast zak³adana kwota sp³aty w 2005 r. zobowi¹zañ z powy¿szych tytu³ów, ³¹cznie z nale¿nymi odsetkami, w wysokoœci 1.702.980 z³, stanowi 4,02% prognozowanych na ten rok dochodów bud¿etu powiatu.
Zachowane zatem zosta³y wymogi okreœlone postanowieniami art. 113 i 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z póŸn. zm.).
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy uzna³,
¿e prognoza kszta³towania siê d³ugu zosta³a opracowana prawid³owo.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa
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UCHWA£A Nr 21/II/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdañsku
z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie opinii o prawid³owoœci prognozy d³ugu publicznego Gminy Kocza³a.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 577 z póŸn. zm.)
– Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa – przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak – cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz – cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Do uchwa³y Nr XXX/83/05 Rady Gminy Kocza³a z dnia
7 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie gminy na 2005 rok za³¹czono prognozê d³ugu gminy,
sporz¹dzon¹ na 2005 rok.
Przedstawiono w niej zobowi¹zanie gminy w latach
2005 – 2015 z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota
d³ugu na koniec 2005 r. wyniesie 1.800.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi
28,64%, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Natomiast zak³adana kwota sp³aty w 2005 r. d³ugu z
powy¿szych tytu³ów, ³¹cznie z nale¿nymi odsetkami, w
wysokoœci 572.646 z³, stanowi 8,15% prognozowanych
na ten rok dochodów bud¿etu gminy.
Zachowane zatem zosta³y wymogi okreœlone postanowieniami art. 113 i 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z póŸn. zm.).
Maj¹c na uwadze art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych nie dochowano terminu z³o¿enia pro-
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gnozy d³ugu publicznego, który nale¿a³o z³o¿yæ jako za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy uzna³,
¿e prognoza kszta³towania siê d³ugu zosta³a opracowana prawid³owo.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa
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UCHWA£A Nr 25/III/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdañsku
z dnia 18 lutego 2005 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prognozy kszta³towania siê d³ugu
publicznego Powiatu Tczewskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z póŸn. zm.) sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz–Leszkowska – przewodnicz¹ca
2) Luiza Budner–Iwanicka – cz³onek
3) Alicja Œrubkowska – cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Powiatu Tczewskiego uchwa³¹ Nr XXX/202/05 z
dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
Powiatu Tczewskiego na 2005 rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów 71.037.365 z³, zaœ po stronie wydatków 73.595.290 z³ oraz deficyt bud¿etu w
kwocie 2.557.925 z³. Jednoczeœnie Rada Miasta zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z kredytów i po¿yczek w
kwocie 4.390.937 z³, sprzeda¿y papierów wartoœciowych
w kwocie 2.250.000 z³ oraz sp³at udzielonych z bud¿etu
po¿yczek w kwocie 1.828.500 z³, jak te¿ rozchody, przeznaczaj¹c je na sp³atê otrzymanych kredytów i po¿yczek
w kwocie 2.311.512 z³ i udzielenie po¿yczki z bud¿etu
w kwocie 3.600.000 z³.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.) deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z kredytów
i po¿yczek oraz sprzeda¿y wyemitowanych papierów
wartoœciowych, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 12 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y jest
prognoza d³ugu publicznego Powiatu Tczewskiego obejmuj¹ca lata 2005–2011. W dokumencie tym przedstawiono przewidywane w powy¿szych latach wielkoœci
sp³at zobowi¹zañ z tytu³u kredytów, po¿yczek i obligacji

wraz z nale¿nymi odsetekami, jak te¿ wyp³aty w zwi¹zku z udzielonymi porêczeniami. Przedstawiono równie¿
stan zad³u¿enia na koniec ka¿dego roku.
Z dokumentu tego wynika, ¿e:
— prognozowane ³¹czne kwoty sp³at rat kredytów i po¿yczek oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami, jak te¿
potencjalnych sp³at kwot wynikaj¹cych z udzielonych
porêczeñ wynosiæ bêd¹ w 2005 r.– 6.299.235 z³,
w 2006 r.– 8.263.516 z³. Kwoty te stanowiæ bêd¹ odpowiednio 8,87%, i 11,63% planowanych na
2005 rok dochodów powiatu. W latach nastêpnych
³¹czne kwoty sp³at z powy¿szych tytu³ów ulegaæ bêd¹ stopniowemu zmniejszeniu,
— prognozowana kwota d³ugu na koniec 2005r. wyniesie 12.403.335 z³, co w stosunku do planowanych
dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 17,46%. W latach nastêpnych, w zwi¹zku z planowanymi sp³atami rat kredytów i po¿yczek oraz wykupu obligacji,
kwota d³ugu ulegaæ bêdzie sukcesywnemu zmniejszaniu, a¿ do ca³kowitej jego sp³aty w 2009 roku.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie rozbie¿noœci
nie stwierdzi³.
Na podstawie danych zawartych w prognozie d³ugu
sk³ad orzekaj¹cy uzna³, ¿e zachowane zosta³y wymogi
zawarte w art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do bud¿etu na 2005 rok oraz stwierdzi³,
¿e prognozowana kwota d³ugu zapewnia przestrzeganie powy¿szych przepisów przy uchwalaniu i wykonywaniu bud¿etów lat nastêpnych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz–Leszkowska
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UCHWA£A Nr 19/IV/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdañsku
z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoœci prognozy d³ugu publicznego Powiatu Wejherowskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn.
zm.) – Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski – przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak – cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz – cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr II/XXVI/287/05 Rada Powiatu Wejherowskiego w dniu 28 stycznia 2005 r. przyjê³a bud¿et na
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2005 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoœci 76.960.462 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoœci 78.193.042 z³.
Deficyt bud¿etu w wysokoœci 1.232.580 z³ postanowiono pokryæ przychodami pochodz¹cymi z kredytów.
Pokrycie deficytu bud¿etu wy¿ej wymienionymi przychodami zgodne jest z postanowieniami art. 112 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
Powiatu. Przedstawiono w niej zobowi¹zania Powiatu w
latach 2005 – 2008 z tytu³u zaci¹gniêcia po¿yczki i kredytów.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota
d³ugu na koniec 2005 roku wyniesie 3.907.804 z³, co w
stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi
5,08%, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Natomiast zak³adana kwota sp³aty rat po¿yczki i kredytów w 2005 roku ³¹cznie z nale¿nymi odsetkami w wysokoœci 2.023.385 z³ stanowi 2,63% prognozowanych
na ten rok dochodów bud¿etu Powiatu.
Zachowane zatem zosta³y wymogi okreœlone postanowieniami art. 113 i 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z póŸn. zm.).
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski
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Deficyt bud¿etu w wysokoœci 10.334.623 z³ postanowiono pokryæ przychodami z po¿yczek i kredytu, wolnymi œrodkami oraz nadwy¿k¹ z lat ubieg³ych.
Pokrycie deficytu bud¿etu wy¿ej wymienionymi przychodami zgodne jest z postanowieniami art. 112 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
gminy sporz¹dzon¹ na dzieñ 31 grudnia 2004 r. Przedstawiono w niej zobowi¹zania gminy w latach 2005–2014
z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek.
Stan d³ugu z powy¿szych tytu³ów na koniec 2005 r.
przewiduje siê w wysokoœci 9.581.378 z³, co w stosunku
do planowanych dochodów na ten rok stanowi 21,90%
(przy progu 60%), a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ
zmniejszeniu.
Natomiast najwy¿sza kwota sp³aty rat z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, ³¹cznie z nale¿nymi odsetkami, przypadnie na 2006 r. i wyniesie 2.133.180 z³, co
stanowi 6,67% ( przy progu 15%) prognozowanych na
ten rok dochodów bud¿etu gminy.
Zachowane zatem zosta³y wymogi okreœlone postanowieniami art. 113 i 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z póŸn. zm.).
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski
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UCHWA£A Nr 20/IV/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdañsku
z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoœci prognozy d³ugu publicznego Gminy Pruszcz Gdañski.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn.
zm.) – Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski – przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak – cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz – cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr XXVI/4/2005 Rada Gminy Pruszcz Gdañski w dniu 4 lutego 2005 r. przyjê³a bud¿et gminy na
2005 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoœci 43.755.750 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoœci 54.090.373 z³.

UCHWA£A Nr 13/V/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdañsku
z dnia 15 lutego 2005 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoœci prognozy d³ugu publicznego Miasta Gdyni
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z póz. zm.) sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski – przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski – cz³onek
3) Alicja Œrubkowska – cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Rada Miasta w Gdyni uchwa³¹ Nr XXVI/598/2004 z
dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
miasta Gdyni na rok 2005 przyjê³a bud¿et wynosz¹cy
po stronie dochodów 625.964.588 z³, zaœ po stronie wydatków 665.942.046 z³, ustalaj¹c tym samym deficyt w
kwocie 39.977.458 z³, który wynosi 6,38% w stosunku
do planowanych dochodów. Uchwalona przez Radê Mia-
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sta wysokoœæ deficytu mieœci siê w granicach wyznaczonych art. 45 ust 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z póŸn. zm.).
Jednoczeœnie w § 2 pkt 1 uchwa³y, Rada zaplanowa³a nastêpuj¹ce Ÿród³a przychodów:
1. wolne œrodki w wysokoœci 2.980.522 z³,
2. kredyt d³ugoterminowy w kwocie 70.000.000 z³. na
pokrycie planowanego deficytu oraz wykupu obligacji w kwocie 29.800.000 z³ i sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów w ³¹cznej wysokoœci
3.203.064 z³.
Sk³ad orzekaj¹cy, na podstawie przeprowadzonej analizy prognozowanego wykonania bud¿etu roku
2004 stwierdza, ¿e zaplanowana wysokoœæ wolnych
œrodków, jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu miasta, wynikaj¹cym z rozliczeñ
kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych jest realna do osi¹gniêcia.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z wolnych œrodków i
zaci¹gniêtych kredytów na finansowanie wydatków nie
znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach bud¿etowych oraz sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u emisji obligacji oraz zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 9 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata
2005–2012. W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek oraz emisji obligacji zaci¹gniêtych dotychczas, jak równie¿
kredytów, jakie miasto Gdynia planuje zaci¹gn¹æ w latach
2005 – 2007, oraz wielkoœci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2005 r. po
uwzglêdnieniu zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek w roku 2005 wyniesie 232.900.000 z³., co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 37,21%.
Kwota ta mo¿e ulec zmniejszeniu w przypadku podpisania umowy z podmiotem dysponuj¹cym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójnoœci Unii Europejskiej i wyniesie wówczas 211.500.000 z³. W latach nastêpnych kwota d³ugu bêdzie mala³a.
Na podstawie danych zawartych w prognozie d³ugu
sk³ad orzekaj¹cy uzna³, ¿e zachowane zosta³y wymogi
zawarte w art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do bud¿etu na 2005 rok.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski
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UCHWA£A Nr 19/V/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdañsku
z dnia 22 lutego 2005 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoœci prognozy d³ugu publicznego Miasta Starogardu Gdañskiego
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z póz. zm.) sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski – przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski – cz³onek
3) Alicja Œrubkowska – cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwa³¹
Nr XXVIII/258/2005 z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie
bud¿etu Gminy Miejskiej Starogard Gdañski na rok 2005
przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów
81.965.097 z³, zaœ po stronie wydatków 86.708.657 z³,
ustalaj¹c tym samym deficyt w kwocie 4.743.560 z³, który wynosi 5,78% w stosunku do planowanych dochodów.
Uchwalona przez Radê Miejsk¹ wysokoœæ deficytu mieœci siê w granicach wyznaczonych art. 45 ust 1 pkt 1
lit b ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.).
Jednoczeœnie w § 3 uchwa³y, Rada zaplanowa³a nastêpuj¹ce Ÿród³a przychodów:
1. wolne œrodki w wysokoœci 900.000 z³,
2. kredyt d³ugoterminowy w kwocie 10.000.000 z³.
na pokrycie planowanego deficytu oraz sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów w ³¹cznej wysokoœci
6.156.440 z³.
Sk³ad orzekaj¹cy, na podstawie przeprowadzonej analizy prognozowanego wykonania bud¿etu roku 2004
stwierdza, ¿e zaplanowana wysokoœæ wolnych œrodków,
jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu miasta, wynikaj¹cym z rozliczeñ kredytów
i po¿yczek wynika z wykonania bud¿etu za 2004 rok.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z wolnych œrodków i
zaci¹gniêtych kredytów na finansowanie wydatków nie
znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach bud¿etowych oraz sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów, sk³ad
orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia
deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 14 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y
przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata
2003–2012. W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z dotychczas zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, wyemitowanych obligacji oraz
kredytów, jakie miasto Starogard Gdañski planuje za-
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ci¹gn¹æ w roku 2005, wielkoœci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w poszczególnych latach. Z dokumentu
tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec
2005 r. po uwzglêdnieniu zaci¹gniêcia kredytów w roku
2005 wyniesie 32.004.120 z³., co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 39,05%.
W latach nastêpnych kwota d³ugu bêdzie mala³a.
Na podstawie danych zawartych w prognozie d³ugu
sk³ad orzekaj¹cy uzna³, ¿e zachowane zosta³y wymogi
zawarte w art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do bud¿etu na 2005 rok.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski
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UCHWA£A Nr 20/V/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdañsku
z dnia 22 lutego 2005 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prognozy kszta³towania siê d³ugu
publicznego gminy Smêtowo Graniczne
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z póŸn. zm.) sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski – przewodnicz¹cy
2) Alicja Œrubkowska – cz³onek
3) Luiza Budner–Iwanicka – cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy w Smêtowie Granicznym uchwa³¹
Nr XXII/127/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie
bud¿etu gminy na 2005 rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy
po stronie dochodów 7.969.074 z³, zaœ po stronie wydatków 10.994.276 z³, wobec czego deficyt wyniós³
3.025.202 z³. Jednoczeœnie Rada Gminy zaplanowa³a
przychody pochodz¹ce z po¿yczki d³ugoterminowej w
kwocie 900.000 z³ i z kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.360.802 z³ oraz z nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych w kwocie 1.000.000 z³, jak te¿ rozchody,
przeznaczaj¹c je na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtej po¿yczki w kwocie 235.600 z³.
W zwi¹zku ze wskazaniem niew³aœciwego Ÿród³a pokrycia deficytu bud¿etowego w postaci kredytu krótkoterminowego, Rada Gminy w Smêtowie Granicznym, na
skutek wszczêtego przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku postêpowania nadzorczego,
uchwa³¹ Nr XXIV/134/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. w
sprawie korekty uchwa³y Nr XXII/127/2004 w sprawie
bud¿etu gminy na 2005 r. oraz zmian bud¿etu gminy na
2005 r. dokona³a naprawy uchwa³y bud¿etowej wskazuj¹c
w³aœciwe Ÿród³o pokrycia deficytu bud¿etowego w posta-
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ci kredytu d³ugoterminowego w kwocie 1.360.802 z³.
Wobec powy¿szego sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, i¿ z
uwagi na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.) deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z po¿yczek i
kredytów d³ugoterminowych oraz z nadwy¿ki z lat ubieg³ych, planowany sposób pokrycia deficytu jest w chwili obecnej zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 9 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y bud¿etowej skorygowanym w drodze za³¹cznika nr 1 do
uchwa³y Nr XXIV/134/2005 Rady Gminy w Smêtowie
Granicznym z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie korekty
uchwa³y Nr XXII/127/2004 w sprawie bud¿etu gminy na
2005 r. oraz zmian bud¿etu gminy na 2005 r. przyjêto
prognozê d³ugu publicznego gminy Smêtowo Graniczne obejmuj¹c¹ lata: 2005–2008, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane w 2005r.
przychody z tytu³u po¿yczki i kredytu oraz przewidywane wielkoœci sp³at po¿yczek i kredytu oraz nale¿nych odsetek z tych tytu³ów. Przedstawia równie¿ przewidywane
sp³aty rat po¿yczek i kredytu wraz z odsetkami w latach:
2006–2008.
Z dokumentu tego wynika, ¿e:
— prognozowane ³¹czne kwoty sp³at rat po¿yczek i kredytu wraz z odsetkami wynosiæ bêd¹ w 2005 r.–
296.000 z³, w 2006 r.– 1.129.000 z³, w 2007 r.–
1.205.000 z³, a w 2008 r. – 400.000 z³ Kwoty te stanowiæ bêd¹ odpowiednio 3,71%, 14,17%, 15,12% i
5,02% planowanych na 2005 rok dochodów gminy. W
latach nastêpnych ³¹czne kwoty sp³at z powy¿szych
tytu³ów ulegaæ bêd¹ stopniowemu zmniejszeniu,
— prognozowana kwota d³ugu na koniec 2005 r. wyniesie 2.282.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 28,64%. W latach
nastêpnych, w zwi¹zku z planowanymi sp³atami rat
po¿yczek i kredytu, kwota d³ugu ulegaæ bêdzie sukcesywnemu zmniejszaniu.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie rozbie¿noœci
nie stwierdzi³.
Sk³ad orzekaj¹cy zwraca jednak uwagê, i¿ w przypadku zaplanowania dochodów bud¿etu na 2007 rok na poziomie roku 2005 ³¹czna kwota rat kredytu i po¿yczek
wraz z nale¿nym oprocentowaniem przypadaj¹ca do
sp³aty w 2007r. w wysokoœci 1.205.000 z³ przekroczy dopuszczalny poziom okreœlony w art. 113 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski
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