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Podstawy prawne: 
 

1. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

    
2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  20 listopada 1989 r. (Dz. 

U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526). 

 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z pózn. zm.). 

 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996., z pózn. zm.). 
 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z pózn. 

zm.). 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (t. j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 967, z pózn. zm.). 
 

7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, 

Karta Nauczyciela. 

8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z pózn. 

zm.). 

9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.  z 2016 r. Nr 119, poz. 1). 

 

10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 2077, z pózn. 

zm.). 

 

11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (t. j. Dz. U. z 2018 

r. , poz. 998, z pózn. zm.). 

 

12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682, z pózn. 

zm.). 

 

13.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018  r.,  

poz. 2096, z pózn. zm.). 
 

14. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, z 

pózn. zm.). 

 

15.  Uchwała nr VI/108/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie  

wprowadzenia nazwy  Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie    

 

16.  Arkusz organizacyjny Dolnośląskiego Zespołu Szkół. 
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Rozdział I 

Informacje ogólne o Zespole 

 
§1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1)  zespole – należy przez to rozumieć  Dolnośląski Zespół Szkół w  Bożkowie; 

2) statucie – należy przez to rozumieć statut Dolnośląskiego Zespołu Szkół w  Bożkowie; 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie, 
który jest jednocześnie dyrektorem Technikum im. Władysława St. Reymonta i Branżowej Szkoły I 
stopnia oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych i Szkoły Policealnej; 

4) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Dolnośląskiego Zespołu 
Szkół w Bożkowie, która jest jednocześnie Radą Pedagogiczną Technikum im. Władysława St. 
Reymonta i Branżowej Szkoły oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych i Szkoły Policealnej; 

5) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców  Dolnośląskiego Zespołu Szkól w 
Bożkowie, która jest jednocześnie Radą Rodziców Technikum im. Władysława St. Reymonta i 
Branżowej Szkoły I stopnia oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

6) Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski w Dolnośląskim 
Zespole Szkół w Bożkowie, który jednocześnie jest Samorządem Uczniowskim Technikum im. 
Władysława St. Reymonta i Branżowej Szkoły I stopnia oraz kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych; 

7) wicedyrektorze i Kierowniku Szkolenia Praktycznego – należy przez to rozumieć Wicedyrektora 
i Kierownika Szkolenia Praktycznego w Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie, którzy są 
jednocześnie: Wicedyrektorem i Kierownikiem Szkolenia Praktycznego w Technikum im 
Władysława St. Reymonta i Branżowej Szkoły I stopnia oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
i Szkoły Policealnej; 

8) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece 
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta 
lub w Branżowej Szkole I stopnia w  Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie; 

9)  opiekuna - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono opiekę kursu 
kwalifikacyjnego i oddziału w Szkole Policealnej;   

10)  wychowawca internatu - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece 
wychowawczej powierzono uczniów, a także słuchaczy - mieszkańców zakwaterowanych w 
internacie Zespołu; 

11)  uczeń - należy przez to rozumieć  ucznia technikum lub branżowej szkoły I stopnia; 

12)  słuchacz - należy przez to rozumieć słuchacza szkoły policealnej lub kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego;    

13)  programie wychowawczo -profilaktycznym – należy przez to rozumieć dokument wewnętrzny 
Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie, obejmujący swym zakresem młodzież szkół i kursów  
wchodzących w skład Zespołu. 

§2. 1.  Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, zwany dalej Zespołem jest placówką publiczną, w 
skład którego wchodzą: 

- Technikum im. Władysława St. Reymonta o 5-letnim cyklu kształcenia: zawód - technik 
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agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik rolnik, technik technologii 
żywności, technik turystyki na obszarach wiejskich, technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej oraz  technik architektury krajobrazu;    

- Technikum im. Władysława St. Reymonta o 4- letnim cyklu kształcenia (wygaszane): zawód- 

 technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik architektury krajobrazu;   

- Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa  o 3- letnim cyklu kształcenia: zawód - piekarz, 
cukiernik, kucharz, ogrodnik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator maszyn i 
urządzeń przemysłu spożywczego, przetwórca ryb, rybak śródlądowy, jeździec, pszczelarz, rolnik i 
przetwórca mięsa; 

- Szkoła Policealna o 2 letnim cyklu kształceniu (wygaszana) w zawodzie: technik turystyki 
wiejskiej. 

 2. Zespół w ramach szkół: 
 

1)  prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 
2)  przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 
3)  zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 
4)  realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego 
     i podstawę programową kształcenia w zawodach; 
5)  realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady 
     oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 
6) Kierunki kształcenia ustala dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem prowadzącym, po 
zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku 
pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie. 
7) Uczniowie otrzymują roczne świadectwa promocyjne, a absolwenci - świadectwa ukończenia oraz 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a także dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych. 
 
 3.  Zespół jest jednostką budżetową. 
 
 4. Siedziba zespołu znajduje się w Bożkowie nr 89a, gmina Nowa Ruda, powiat kłodzki. 

 

 5. Organem prowadzącym jest Województwo Dolnośląskie. 

 

 6. Nadzór pedagogiczny nad zespołem  sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty. 

 

 7. Placówka używa nazwy: Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie. 

 

8. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. 

 

9. Dopuszcza się używanie skróconej nazwy Zespołu w brzmieniu: DZS w Bożkowie. 

 

10.  Zespół jest organem nadzorczym, decyzyjno - kierowniczym i techniczno - logistycznym 

wobec wchodzących w skład Szkół oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

 

 9. Sztandarem Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie jest sztandar Technikum im. 
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Władysława Stanisława Reymonta w Bożkowie. 



 
 10. Zespół używa następujących pieczęci: 

 

1)                                                        

 

  

2) 

   

3) 

                                   

  
 
 
11. Zespół prowadzi Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacjach wyodrębnionych dla wybranych 
zawodów nauczanych w Zespole. 

12.  W Dolnośląskim Zespole Szkół działa  „Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Agrotechnicznych 
im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie.” 

Rozdział II 

Organizacja kształcenia w Zespole 

§3. 1. W technikum i szkole branżowej zajęcia w ramach kształcenia ogólnego są realizowane 
zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, a kształcenia zawodowego zgodnie z podstawami 
programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach, określonymi w odrębnych przepisach, są 
organizowane w oddziałach. 

 
2. Nauczanie języków obcych, informatyki i wf może być organizowane w grupach oddziałowych i 

w zespołach międzyoddziałowych oraz międzyklasowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności  
uczniów. 

 
3. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych 

ustalonych dla kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane  
w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych w pracowniach i laboratoriach szkolnych. 

 
4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, a w szczególności  praktyka zawodowa 

mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych oraz przez pracowników tych 
jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką. 
 

Rozdział III 

Misja Zespołu i model absolwenta 

 

§ 4. 1. Dolnośląski Zespół  Szkół opracował Misję Technikum i Branżowej Szkoły oraz Model 
Absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń 
jest jednym z głównych celów Zespołu. 

2. Zespół: 
1) przygotowuje absolwentów do życia we współczesnym społeczeństwie; 
2) doskonali proces nauczania i uczenia się; 
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3) rozwija ciekawość poznawczą uczniów i słuchaczy, motywuje ich do uczenia się oraz 
rozwijania własnych umiejętności i zdolności; 

 

 

 



4) dba o dobre teoretyczne i praktyczne przygotowanie przyszłych wykwalifikowanych 
pracowników w zawodach nauczanych w zespole – zgodnie z sylwetką absolwenta określoną w 
dokumentacji programowej dla danego zawodu; 
5) rozwija umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- 
komunikacyjnymi; 
6) zapewnia wysoki poziom kształcenia w zakresie języka ojczystego i języków obcych; 
7) daje szansę uczniom i słuchaczom osiągnięcia sukcesu na miarę ich możliwości  
i oczekiwań; 
8) uczy uczciwości, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości; 
9) kształtuje postawę obywatelską oraz postawę poszanowania tradycji i kultury własnego 
narodu, społeczności szkolnej i lokalnej, a także postawę poszanowania dla innych narodów, 
kultur i tradycji oraz ogólnie przyjętych wartości;. 
10) zapewnia uczniom i słuchaczom przygotowanie i pomoc w podejmowaniu decyzji 
dotyczących dalszego kierunku kształcenia; 
11) uczy zachowań humanitarnych i tolerancyjnych. 

  
 3. Absolwent Technikum im. Władysława St. Reymonta i Branżowej Szkoły w  Bożkowie to 
obywatel Europy XXI wieku, który: 
1) w swoim postępowaniu dąży do prawdy, 
2) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, 
3) posługuje się sprawnie językiem ojczystym oraz językami obcymi, 
4) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, 
5) wie, jak i gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów, 
6) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, 
7) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, 
8) twórczo myślący, 
9) umiejący skutecznie się porozumiewać, 
10) umiejący stale się uczyć i doskonalić, 
11) umiejący planować swoją  pracę  i ją  organizować. 
   

Rozdział IV 

Cele i zadania zespołu 

 
§5. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz  

w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym 

dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów i słuchaczy oraz potrzeb danego środowiska w 
Technikum im. Władysława St. Reymonta,  w Branżowej Szkole I stopnia i na kursach. 
 

2. Głównymi celami Zespołu  jest: 
 
1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 
przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 

 
2) zapewnienie każdemu uczniowi i słuchaczowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 
 
3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia i słuchacza; 
 
4) przygotowanie uczniów oraz słuchaczy do wypełniania obowiązków rodzinnych i 

obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 
 
5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach 
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określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do 

wychowania i opieki odpowiednich do wieku  i osiągniętego rozwoju. 



 
 

3. Celem kształcenia ogólnego w Zespole jest:   
 
1)  przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad 

i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, określonym 
w dokumentacji pedagogicznej technikum i branżowej szkoły; 

2)   zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas 
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3)    kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 
we współczesnym świecie; 

4)    przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 
5)   kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o 

wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 
 
         4. Celem kształcenia zawodowego jest: 
 
1)  przygotowanie uczniów i słuchaczy do życia w warunkach współczesnego świata; 
2)  przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; 
3)  kształcenie kompetencji społecznych i personalnych. 

 
 

5.  Działalność edukacyjna Zespołu jest określona przez: 
 
1)    zestaw programów nauczania w technikach i w branżowej szkole; 
2)  program Wychowawczo -Profilaktyczny zespołu, obejmujący wszystkie treści i działania  o 

charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku uczniów i słuchaczy oraz 
potrzeb, wspólny dla wszystkich typów szkół i kursów. 

  
           6. zestaw programów nauczania w technikum i branżowej szkole oraz Program Wychowawczo-
Profilaktyczny Zespołu tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie 
programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całego Zespołu, jak i każdego 
nauczyciela 

 

         § 6. Do zadań Zespołu należy: 
 

1)  zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów i słuchaczy w szkołach 
oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach i kursach organizowanych przez Zespół; 

 

2)  zorganizowanie systemu opiekuńczo - wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb; 
 

3)  kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 
emocjonalny i fizyczny młodzieży w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 
wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

 

4)  realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego 
dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

 
5)  rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia                           i 
nauczania; 

 

6)  organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej młodzieży szkolnej, rodzicom i 
nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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7)  organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem 
zasad higieny psychicznej; 

 



8)  dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do indywidualnych możliwości 
psychofizycznych uczniów i słuchaczy; 

 

9)  wyposażanie szkół wchodzących w skład Zespołu w pomoce dydaktyczne i sprzęt 
umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań 
statutowych tych szkół; 

 
10)  organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów i słuchaczy niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 
 
11)  wspomaganie wychowawczej roli rodziców, bądź opiekunów; 

 
12)  umożliwianie uczniom i słuchaczom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

 
13)  zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w 

trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 
 
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

 
15)  skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu 

przygotowania uczniów; 

 
16)  przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub 

wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe; 

 

17)  zapewnienie opieki zdrowotnej w gabinecie profilaktyki zdrowotnej spełniającego szczegółowe 
        wymagania, o których mowa w przepisach odrębnych; 
 
18)  upowszechnianie wśród uczniów i słuchaczy wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

 
19)  stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania; 

 
20)  przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im 

samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

 
21)  kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

 
22)  rozwijanie u uczniów i słuchaczy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 
 

23)  zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne 
okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej i internatu; 

 
 24)   zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów; 
 

25) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m. in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami 
w celu kształtowania środowiska wychowawczego w zespole; 

 

26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 
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indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, 
poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, 
gotowość do uczestnictwa  w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 



 

27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw 
poszanowania dla innych kultur i tradycji; 
 

28) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw 
wobec problemów ochrony środowiska; 
 

29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 
 

30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i 
wykorzystywania informacji z różnych źródeł,  z zastosowaniem technologii informacyjno -
komunikacyjnej na zajęciach    z różnych przedmiotów; 
 

31) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru  
i wykorzystywania mediów; 
 

32) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a 
w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych 
w internecie; 
 

33) egzekwowanie obowiązku szkolnego i nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji; 
 

34) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie  
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji; 
 

35) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy; 
 

36) kształtowanie u uczniów i słuchaczy postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 
uczestnictwu w życiu gospodarczym; 
37) wspieranie różnego rodzaju inicjatyw charytatywnych i kulturalnych oraz pomoc w działalności w 
ramach wolontariatu; 
38) podejmowanie i realizowanie innowacji pedagogicznych, w oparciu o nowatorskie rozwiązania 
programowe i we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w formach i na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach;    
 
 §7. Zespół oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane 
wspomaganie rozwoju każdego ucznia i słuchacza, stosownie do jego potrzeb i możliwości. 
 

 §8. Zespół kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje 
oczekiwania wobec Zespołu, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań. 

 
 §9. Zespół systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, 
realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkół i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań 
Zespołu.   

 
 §10. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Zespołu, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 
administracyjno – obsługowi we współpracy z uczniami, słuchaczami, rodzicami, poradnią 
pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i 
kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

 §11. Praca dydaktyczna w Zespole prowadzona jest w oparciu o obowiązujące podstawy programowe 
kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego dla poszczególnych zawodów zgodnie z dopuszczonymi 
programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych. 

 
 §12.  Zespół zapewnia uczniom i słuchaczom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych w 
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Dolnośląskim Zespole Szkół, zgodnie z zasadami określonymi w statucie Technikum im. Władysława St. 
Reymonta i Branżowej Szkoły I stopnia. W celu integrowania planowanych działań wszystkich 
podmiotów Zespołu (nauczycieli, uczniów, słuchaczy, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w 



Zespole powoływany koordynator  do spraw bezpieczeństwa. 
 

 §13. Zespół pomaga w zawieraniu dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka, a w 
przypadku uczniów i słuchaczy pełnoletnich, sam uczeń i słuchacz, od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. 

 §14.  Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek 
organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek. 
 

 §15. Zasady pełnienia dyżurów przez nauczycieli oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa zawarte są w Regulaminie dyżurów. 

 
 §16.  Zespół, zapewniając uczniom i słuchaczom dostęp do Internetu, podejmuje działania 
zabezpieczające osobom nieletnim przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 
prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania 
zabezpieczającego. 
 
  §17. Zasady sprawowania opieki nad młodzieżą podczas praktycznej nauki  zawodu określa regulamin 
praktyk zawodowych. 
 
  §18. Budynek i teren Zespołu objęty jest nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki. Drzwi wejściowe zamknięte, otwierane za  pomocą 

karty identyfikacyjnej. Ponadto teren Zespołu jest ogrodzony i oznaczony tablicami informacyjnymi z 

napisem „Obiekt  monitorowany” i „Obcym wstęp wzbroniony.” 

 §19. W Zespole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która udzielana jest uczniom, 
słuchaczom, rodzicom i nauczycielom, zgodnie z zasadami określonymi w statucie Technikum im. 
Władysława St. Reymonta i  Branżowej Szkoły I stopnia. 

 §20.  W Zespole  prowadzone są zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z 
uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów i 
słuchaczy, zgodnie z odrębnymi przepisami.   

  §21. 1. W Zespole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z zasadami określonymi w 
statucie Technikum lub Branzowej Szkoły.                       

 2. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie 
edukacyjnym. Natomiast zajęcia indywidualnego nauczania prowadzone są w miejscu pobytu ucznia 
oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach kształcenie  
systemem poza szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 §22.  Zespół sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
warunków rodzinnych i losowych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

  §23. W Zespole obowiązuje Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny.  Bieżące działania 
wychowawcze i profilaktyczne określa Plan działań wychowawczych oraz Plan działań profilaktycznych. 

 
 §24. Zespół wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu 
Uczniowskiego. 
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§ 25. Uczniom Technikum i Branżowej Szkoły, na życzenie rodziców/prawnych opiekunów Zespół 
organizuje naukę religii/etyki, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
 § 26.  W Zespole mogą być organizowane zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach 
świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora na zasadach 



określonych w odrębnych przepisach.   
 

 

Rozdział V 

Organy Dolnośląskiego Zespołu Szkół i ich kompetencje   

 
 §27. Organami Zespołu są: 
1) Dyrektor Zespołu; 
2) Rada  Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców; 
4) Samorząd Uczniowski. 

 
 §28. Każdy z wymienionych organów w § 27 działa zgodnie z ustawą prawo oświatowe i ustawą o 
systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te 
organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu. 

 

Dyrektor Zespołu 

 §29. Dyrektor Zespołu: 
 1) kieruje Zespołem jako jednostką samorządu terytorialnego, jest równocześnie dyrektorem 
Technikum im. Władysława St. Reymonta, Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Policealnej oraz   
organizowanych kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 
 2) jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy; 
 3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 
 4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 
 5) wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.   

 
 §30.  Dyrektor Zespołu kieruje bieżącą działalnością Zespołu, reprezentuje na zewnątrz Zespół, 
Technikum im. Władysława St. Reymonta, Branżową Szkołę i Szkołę Policealną oraz organizowane  
kwalifikacyjne kursy zawodowe. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników 
zatrudnionych w Zespole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

 §31.  Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Zespołu określa ustawa - Prawo 
oświatowe i inne przepisy szczegółowe.                                                                                                                    

§32. Dyrektor Zespołu: 

  1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w  szczególności: 

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości pracy; 

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie 
z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia  
o tym organ prowadzący i nadzorujący; 
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5) powołuje zespołową komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną; 

6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów, w tym po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, wyznacza przedmioty, które będą 



realizowane w zakresie rozszerzonym; 

7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym nad internatem 
szkolnym; 

8) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski 
wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu; 

9) dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

10) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, 
który będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku szkolnego; 

11) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole,  po 
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,  jeden podręcznik do przedmiotu, który będzie obowiązywał 
wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia; 

12) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

13) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których 
celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 
form działalności wychowawczo- opiekuńczej oraz innowacyjnej w szkole; 

14) stwarza warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami; 

15) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów 
zezwoleń na spełnianie poza szkołą obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania; 

16) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych  
w przepisach; 

17) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne na 
zasadach określonych  w  odrębnych przepisach; 

18) kontroluje spełnianie obowiązku nauki. W przypadku niespełnienia obowiązku nauki tj. 
opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor powiadamia właściwy organ 
administracji samorządowej; 

19) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 
poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego 
etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z 
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia; 

20) zawiadamia przedstawiciela jednostki samorządowej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), 
na terenie której mieszka uczeń szkoły lub słuchacz Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, który 
nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oraz informuje 
odpowiednio jednostkę samorządu terytorialnego o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki w 
terminie 14 dni od daty powstania tych zmian; 

21) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym zawody, w których kształci Zespół, po 
zasięgnięciu 
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 opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia, co do zgodności  z potrzebami rynku pracy; 

22) informuje w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia na kwalifikacyjnym kursie 



zawodowym okręgową komisję egzaminacyjną; 

23) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 
Pedagogiczną. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 
nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

24) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Zespole, komisje i zespoły 
przedmiotowe, problemowo - zadaniowe, o których mowa w § 64 statutu oraz w przypadku 
zaistnienia potrzeby „zespół wspierający ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej”.   

25) zwalnia uczniów z WF-u bądź wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, zajęć 
technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy; 

26) udziela zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki lub indywidualne nauczanie oraz 
podejmuje decyzję w sprawie nauczania poza szkolnego, zgodnie z zasadami określonymi w  
statucie technikum i branżowej szkoły lub w odrębnych przepisach; 

27) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły 
przypadkach określonych w  statucie technikum i branżowej szkoły; 

28) skreśla ucznia z listy uczniów, na zasadach określonych w  statucie technikum i branżowej 
szkoły; 

29) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno - wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 

30) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje 
w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela; 

31) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  i organizacyjnych; 

32) opracowuje ofertę realizacji w technikum zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego  
w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i  Radę 
Rodziców; 

33) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej  
i religijnej uczniom; 

34) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych  
i sprawdzających; 

35) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje 
w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela; 

36) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie 
organizacji praktyk studenckich; 

37) współpracuje z dyrektorami szkół zagranicznych, w celu organizowania wyjazdów młodzieży 
szkolnej w zakresie odbywania praktyk zawodowych i stażów zagranicznych.   

                                                                                      16 

2. Organizuje działalność Zespołu, a w szczególności:   



1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych; 
 
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; 
 
3) opracowuje plan - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN) oraz w celu 

zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN powołuje szkolnego lidera WDN; 
 
4) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno - wychowawczej; 
 
5) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni 

wolne od zajęć; 
 
6) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych; 
 
7) odwołuje zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie 

zdrowia uczniów; 
 
8) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w sytuacjach 

wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, 
mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem 
determinującym decyzje dyrektora Zespołu; 

 
9) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkół,  

a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu 
uczniów w budynku szkolnym i na placu szkolnym; 

 
10) dba o właściwe wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
 
11) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Zespołu ustalonego porządku oraz dbałości  

o estetykę i czystość; 

 
12) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Zespołu; 

 
13) opracowuje projekt planu finansowego Zespołu i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie 

Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

 
14) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu; ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

 
15) dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego 

urządzeń na szkolnym boisku; 

 
16)  za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych Zespołu tworzy 
stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 
 
17)  organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 
 
18)  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Zespołu; 
 
19)  odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Zespołu zgodnie  

z odrębnymi przepisami; 
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20) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania 

danych osobowych przez Zespół lub placówki z przepisami o ochronie danych osobowych; 



 
21) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 
 

1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 
 
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu; 
 
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 
 
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu  
o opracowane przez siebie kryteria oceny; 

 
4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach 

samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 
 
5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na 

stanowiskach urzędniczych w Zespole; 
 
6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 
 
7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 
 
8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom 

administracji i obsługi Zespołu; 
 
9)  występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli  

i pracowników; 
 
10)  udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela  i Kodeksem postępowania administracyjnego; 
 
11)  załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 
 
12)  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 
 
13)  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 
 
14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ 

prowadzący; 
 
15)  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
 
16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 
 
17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym; 
 
18)  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania   

i zatwierdzania; 
 
19)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

 

2. Sprawuje opiekę nad uczniami: 
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1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 



 
2) powołuje Komisję Stypendialną; 
 
3) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej 

i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe; 
 
4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu Zespołu i szkół; 
 
5) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania 

pomocy materialnej na zakup podręczników; 
 
6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej  
w szkole. 

 §33.  Dyrektor Zespołu prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. 
Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i 
aktami wykonawczymi do ustawy. 

 Rada Pedagogiczna 

 §34.  1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu, jest jednocześnie organem Technikum 
im. Władysława St. Reymonta, Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Policealnej oraz Kwalifikacyjnych 
Kursów Zawodowych. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor Zespołu, wicedyrektor, kierownik szkolenia 
praktycznego i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole oraz psycholog szkolny. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym 
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których 
celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu lub szkół, a także pielęgniarka szkolna w celu 
omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w 
tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów. 

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu. 

5.  Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i 
godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później 
niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W 
przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może 
wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę. 

6.  Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z 
projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do 
przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć 
możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień. 

7. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 
okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu 
rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 
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8. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 



1) uchwala regulamin swojej działalności; 

 

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 
 
3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu 

pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zgody rodziców; 
 
4) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej 
połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 

 
5) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 
 
6) zatwierdza plan pracy Zespołu/szkół na każdy rok szkolny; 
 
7) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego; 
 
8) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły lub 

skreślenia z listy ucznia pełnoletniego; 
 

9) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
 

10) uchwala statut Zespołu, Technikum im. Władysława St. Reymonta i Branżowej Szkoły I stopnia oraz 
wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu; 

 

11) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 
nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Zespołu. 

9. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 
 

1) opiniuje organizację pracy Zespołu i szkół, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
 
2) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego  przed dopuszczeniem do użytku 
szkolnego; 
 
3) opiniuje wykaz przedmiotów, które są realizowane w technikum  w zakresie rozszerzonym; 
 
4)opiniuje propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 
 
5)wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu dojrzałości  
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rodzaju niepełnosprawności lub 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 
uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 
 
6)opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
 
7)opiniuje projekt finansowy Zespołu; 
 
8)opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora Zespołu; 
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9)opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem 
statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza; 
 



10)wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 
 
11)opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 
 
12)opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego; 
 
13)opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze; 
 
14)opiniuje wniosek do poradni psychologiczno - pedagogicznej o zdiagnozowanie problemów ucznia, 
w przypadku braku efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, po wcześniejszej 
zgodzie rodzica/prawnego opiekuna; 
 
15) opiniuje projekty innowacji do realizacji w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia; 
 
      10.  Rada Pedagogiczna ponadto: 
 
1) przygotowuje projekty zmian (nowelizacji) do statutów; 
 
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora Zespołu lub  

z innych funkcji kierowniczych w Zespole; 
 
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu i szkół; 
 
4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora Zespołu; 
 
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Zespołu i występuje z wnioskami do organu 

prowadzącego; 
 
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 
 
7) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach Zespołu, 
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 
 
8) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim  

o zmianę nazwy Zespołu i nadanie imienia szkołom; 
 
9) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała; 
 
10) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu; 
 
11) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; 
 
12) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli; 
 

11. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą 
być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co 
najmniej  1/3  jej członków. 

12. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 
zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 
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13. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi 



funkcje kierownicze w Zespole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie 

stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

14. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.                  
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie 
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. 
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

15. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protokołów 
przechowuje się w archiwum Zespołu,  zgodnie z Instrukcją  Archiwizacyjną. 

16. Zasady protokołowania posiedzenia rady pedagogicznej i dostęp do nich określa regulamin 
pracy rady pedagogicznej, przyjęty uchwałą rady. 

 
17.  Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i 
innych pracowników Zespołu. 
 

Rada Rodziców 

         § 35. 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Zespołu, jest jednocześnie Radą Technikum im. 
Władysława St. Reymonta, Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Policealnej oraz Kwalifikacyjnych 
Kursów Zawodowych. 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Zespołu. 
 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów  
z każdego oddziału technikum i branżowej szkoły. 

 
4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Zespołu oraz podejmowanie działań 

zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Zespołu. 
 

5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Zespołu. 
 

6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 
 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i 
zadań Zespołu; 

 
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Zespołu, a także ustalanie zasad 

użytkowania tych funduszy; 
 
3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Zespołu, rzeczywistego wpływu na 

działalność Zespołu, wśród nich zaś: 
 

a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w Zespole i w klasie, 
uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub 
trudności, 

 
b) znajomość statutu Zespołu oraz szkoły do której uczestniczy dziecko, regulaminów 

szkolnych i „Wewnątrzszkolnych zasad oceniania”, 
c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 
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d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Zespołu, 
 



e) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców. 
 

7. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Zespołu, organu 
prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  
i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu. 

 

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo - profilaktycznego 

Zespołu, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do 
uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

 
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z 
Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, programy te ustala dyrektor 
Zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez 
dyrektora Zespołu obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z 
Radą Pedagogiczną, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 
Zespołu; 

 
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu; 
 
4) opiniowanie decyzji dyrektora Zespołu o dopuszczeniu do działalności w Zespole 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w 
szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 
albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
Zespołu; 

 
5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego. Rada Rodziców 

przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 
dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje procesu 
dokonania oceny dorobku zawodowego; 

 
6) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny jego pracy; 
 
7) opiniowanie decyzji dyrektora Zespołu w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa dyrektor Zespołu w 
porozumieniu z radą rodziców; 

 
8) opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 
 
9) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 
 
10) opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych  

w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu; 
 
11) opiniowanie długości przerw międzylekcyjnych oraz organizacji przerwy umożliwiającej 

uczniom spożycie posiłku na terenie Zespołu. 
 
       9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania Zespołem, których 
opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu 
Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla 
uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu. 
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10.  Rada Rodziców może: 
 
1) występować do dyrektora Zespołu, innych organów Zespołu, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 
szkolnych; 

2) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 
stanowisko dyrektora Zespołu; 

3) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

 
     11. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej 
na dyrektora Zespołu. 

12. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 
 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców; 
3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. 

 
     13.  Tryb wyboru członków rady: 

1) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; 
2) datę wyboru do Rady Rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli  

i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów; 
3) wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad: 

a) wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe, 
b) w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun 

ucznia Zespołu, 
c) do Rady Rodziców wybiera po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 
d) komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców, 
e) wyznaczony nauczyciel zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji 

wyborczej i organizację wyborów, 
f) karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wyznaczony 

nauczyciel, 
g) niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki 

wyborów, 
h) członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę 

głosów, 
i) organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest Dyrektor 

Zespołu, 
j) skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 

3 dni po dacie wyborów. 
 

14. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców 
określa regulamin. 
 

                                                                         Samorząd uczniowski 

           § 36.1.  W Zespole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 

2.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie technikum, branżowej szkoły I stopnia, szkoły 
policealnej oraz kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami 
ogółu uczniów i kursantów. 

 
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów  i słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 



 
4.  Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu. 
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5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 
takich jak: 

 
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 
2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 
4)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
5)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem; 
6)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 
7)  prawo opiniowania organizacji Zespołu i szkół, a szczególności dni wolnych od zajęć; 
8) prawo opiniowania długości przerw międzylekcyjnych oraz organizacji przerwy 

umożliwiającej uczniom spożycie posiłku na terenie Zespołu; 
 

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi Zespołu. 
 
7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do 

treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi 
niezwłocznej. 

 
8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Zespołu — pracę nauczycieli Zespołu, 

dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 
 
9. Uczniowie i słuchacze mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 

20% uczniów i słuchaczy Zespołu. 
 
10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę: 

 
1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów i słuchaczy — wraz z propozycjami kandydatów  

do objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi Zespołu; 
2)  Dyrektor Zespołu może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów i 

słuchaczy; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje 
kierownicze w Zespole; 

3)  jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu; 
4)  wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia; 
5)  regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w Zespole stosuje 

się odpowiednio. 

Rozdział VI 

Zasady współpracy organów Zespołu i rozstrzyganie sporów 

 §37.1. Wszystkie organy Zespołu współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich 
kompetencji. 

2. Każdy organ Zespołu planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone 
(sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi Zespołu w celu 
ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Zespołu. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji 
konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając 



kompetencji organu uprawnionego. 
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4. Organy Zespołu mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych 
organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Uchwały organów Zespołu prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz 
uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał 
umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 

6. Rodzice, uczniowie i słuczacze przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi Zespołu poprzez 
swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w formie pisemnej, a Radzie 
Pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu. 

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci 
według zasad ujętych w statucie danej szkoły. 

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Zespołu, z zachowaniem drogi służbowej i na 
zasadach ujętych w § 39 niniejszego statutu. 

 §38.1. Rodzice i nauczyciele współdziałają z Zespołem w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

2. Rodzice współpracując z  Zespołem mają prawo do: 

1) znajomości statutu Zespołu i szkół, a w szczególności do znajomości celów i zadań Zespołu, 
programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu; 

2) zgłaszania do  programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski                           
i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej; 

3) współudziału w pracy wychowawczej; 

4) znajomości organizacji pracy Zespołu w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje dyrektor 
Zespołu po zebraniu Rady Pedagogicznej; 

5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania 
egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców i w przypadkach 
wymagających ich znajomości; 

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce  
i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego 
spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub 
pisemnie o frekwencji ucznia); 

7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad 
udziela wychowawca, pedagog Zespołu i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna; 

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Zespołu: dyrektorowi Zespołu, organowi 
sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem rady rodziców. 

 3. Rodzice mają obowiązek: 

1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

2) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją; 
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3) zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce; 

4) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających 
przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

5) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia, 

6) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 



7) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole; 

8) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną; 

9) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności 
wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 

10) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko; 

11) uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań. 

§ 39.1. W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną a radą rodziców: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora 
szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze 
stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor Zespołu podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w 
ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami Zespołu, w których stroną jest dyrektor, powoływana jest 
grupa mediacyjna. W skład grupy mediacyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu organów Zespołu, z 
tym, że dyrektor Zespołu wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w grupie. 

3.  Grupa mediacyjna w pierwszej kolejności powinna prowadzić postępowanie mediacyjne, a w 
przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4.  Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie grupy mediacyjnej jako rozwiązanie 
ostateczne.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

 § 40. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 
poszczególnych organów Zespołu organizuje dyrektor Zespołu.                                                                    

   § 41.1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu tworzy się następujące stanowiska 
kierownicze:    

                       1) Wicedyrektor; 

                       2) Kierownik szkolenia  praktycznego;                                                                                                                                                   

                       3) Główny księgowy; 

                      4) Kierownik gospodarczy.       
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   2. Zasady tworzenia stanowisk wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2  oraz zakres czynności i obowiązków    
określone zostały w § §  72 - 74.                                                                                    

 3. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4 dyrektor Zespołu opracowuje 
szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i organizacją 
Zespołu. 
 

Rozdział VII 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

 

  § 42. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej w Zespole są: 

1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania; 



2)   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 
3)   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym: 

a)  dydaktyczno –wyrównawcze, 
b)  zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w     
      rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej; 

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

 5)zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego Zespół i po 

    zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców; 

6) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
 

a)  zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w  ramach 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć 
został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

 

      2. Zajęcia w Zespole prowadzone są: 
 
1)  w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony 
w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu 
lub innowacji pedagogicznej; 

  
2)  w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, 

opisanych w niniejszym statucie; 
 
3)  w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  

zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęć praktycznych i zajęcia WF-u; 
   
4)  w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: 

zajęcia  specjalistyczne z WF-u; 
 
5)  w toku nauczania indywidualnego; 
 
6)  w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 
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7)  w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. 
 
8)  w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, 

wycieczki turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- 
wypoczynkowe w okresie ferii letnich; 

 
9)  praktyczna nauka zawodu uczniów odbywa się w Bożkowskim Centrum Umiejętności oraz w 

podmiotach (zakładach pracy) stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół 
kształcących w zawodach, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem a danym podmiotem. 

 
3. Dyrektor Zespołu na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces 

dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2. 
 

§43. Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć - WF, określone zostały w statucie technikum i 



branżowej szkoły 

 § 44. Zasady zwalniania uczniów niepełnosprawnych z opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej 
o potrzebie kształcenia specjalnego lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z nauki 
drugiego języka nowożytnego oraz zwalniania uczniów posiadających orzeczenia o głębokiej 
niesprawności umysłowej, bądź w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych 
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu, określone zostały w statucie technikum i branżowej 
szkoły I stopnia.                                                                                                                

 § 45. Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji 
administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na wypełnianie obowiązku   
szkolnego poza szkołą. 

 § 46. Organizacja nauczania w szkołach dziennych odbywa się na zasadach określonych w statucie 

Technikum im. Władysława St. Reymonta i Branżowej Szkoły I stopnia. 

                                                                              

                                                                                       Rozdział VIII 

                                                         Organizacja Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 

 

 § 47. 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, zwany dalej „ kursem”, jest jedną z podstawowych form 
działalności dydaktyczno - wychowawczej Zespołu. Jest to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, 
której ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie 
kwalifikacji, której kurs dotyczy na warunkach  i w sposób określony w przepisach w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

2. Kurs prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową 
kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. 

3. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne. 

4. Organizację kursu opiniuje Rada Pedagogiczna Zespołu. 

5. Informację o kursie podaje do wiadomości publicznej dyrektor Zespołu w trybie udzielania 
informacji publicznej poprzez komunikator BIP. Informacja zawiera: 

1) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego; 
2)  nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w 
zawodach; 

                                                                                           29 

3) zasady rekrutacji; 

4) czas trwania kształcenia; 

5) wymiar godzin kształcenia; 

6) planowaną liczbę słuchaczy. 

6. Informacja, o której mowa w ust. 5, dotycząca organizacji kursów w kolejnym roku szkolnym, 
publikowana jest w terminie do 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego, po zatwierdzeniu przez 
organ prowadzący arkusza organizacyjnego Zespołu. 

7. Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy.   
W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba 
słuchaczy jest mniejsza. 



8. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub zaocznej. 

9. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być organizowane w dowolnych terminach  
w trakcie roku szkolnego. 

10. Liczba godzin kształcenia zawodowego na kursie w formie stacjonarnej nie może być 
mniejsza niż liczba godzin kształcenia zawodowego, określona w podstawie programowej kształcenia 
zawodowego dla danej kwalifikacji. 

11. Liczba godzin kształcenia na kursie prowadzonym w formie zaocznej nie może być mniejsza 
niż 65 % minimalnej liczby godzin podanej w ust. 3. 

12. Organizator kursu dopuszcza prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nie więcej niż 
20 % ogólnej liczby godzin w formie kształcenia na odległość, z zachowaniem wymogów prawnych, 
określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 
Możliwość kształcenia na odległość nie dotyczy zajęć laboratoryjnych i zajęć praktycznych. 

13. Zajęcia na kursie zorganizowanym w  formie stacjonarnej prowadzone są: 

1) w systemie dziennym – w poniedziałki, wtorki, czwartki; 

2) w systemie wieczorowym – w  poniedziałki, środy i piątki; 

14. Zajęcia na kursie zorganizowanym w systemie zaocznym odbywają się raz na dwa tygodnie – 
w piątki i soboty, z tym, że zajęcia w piątki rozpoczynają się od godziny 15.00, a w soboty od godziny 8.00. 

15. Organizator kursu zastrzega prawo do zmian wskazanych w ust. 6 i 7 dni kształcenia,  
a w szczególności po rozpoznaniu i potrzeb i możliwości słuchaczy. 

16. Zajęcia praktyczne i laboratoryjne ujęte w programie nauczania realizuje się w formie 
stacjonarnej, niezależnie od formy organizacyjnej kursu. 

17. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

18. Zajęcia praktyczne i laboratoryjne organizowane są w blokach 5 – godzinnych. 

19. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy na podstawie podpisanych przez Zespół 
stosownych umów. 
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20. Teoretyczne zajęcia zawodowe odbywają się w salach dydaktycznych Technikum im. 
Władysława St. Reymonta w Bożkowie.   

21. Harmonogram zajęć oraz plan zajęć opracowuje dyrektor Zespołu na co najmniej   
1 miesiąc przed data rozpoczęcia kursu. Słuchacze zostają zapoznani z powyższymi dokumentami drogą 
elektroniczną. Dokumenty powyższe umieszcza się w formie ogłoszenia w holu szkolnym. 

22. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzone jest na podstawie programu 
nauczania, dopuszczonego do użytku przez dyrektora Zespołu i zaopiniowaniu przez Radę 
Pedagogiczną. 

23. Dyrektor Zespołu wyznacza opiekuna kursu, dla którego opracowuje stosowny zakres 
obowiązków. 

24. Dyrektor szkoły informuje okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na 
kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia. 



           25. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca: 
1) dyplom zawodowy lub inny równorzędny; 
2)  świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub  inny równorzędny; 
3)  świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski; 
4) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe; 
5)  świadectwo ukończenia liceum profilowanego; 
6) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie; 
7) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

jest zwalniana, na swój wniosek złożony do dyrektora szkoły w której jest zorganizowany kurs  
z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych  
w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie 
zawodowym umożliwia takie zwolnienie. 

26. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca 
zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych, jest zwalniana, na swój wniosek złożony 
podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących efektów kształcenia 
zrealizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych. 

 §48. 1. Organizacja praktyk zawodowych, przebieg i ocenianie  w Zespole, odbywa się na podstawie 
opracowanego regulaminu praktyk zawodowych.   
 
 2. W Zespole organizacją  praktycznej nauki  zawodu zajmuje się Kierownik  Szkolenia Praktycznego   ; 
        

                                                                                       Rozdział IX 

                                                   Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

§ 49.1. Zespół współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w zakresie realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 2. Współpraca Zespołu z poradnią polega na: 

1) opiniowaniu przez radę pedagogiczną wniosku do poradni psychologiczno – pedagogicznej 
o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce. 
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2) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dzieci i młodzieży; 

3) uwzględnianiu przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących   z uczniem zaleceń 
poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach; 

4) pomocy poradni w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych; 

5) realizowaniu przez poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i 
edukacyjną funkcję Zespołu, w tym wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 
dydaktycznych i wychowawczych. 

 

Rozdział X 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

 
 §50.1. Zespół prowadzi dokumentację przebiegu nauczania na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych. 



2. W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane 
dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą z Zespołem. 

3.  Za zgodą organu prowadzącego Zespół, dziennik , o których mowa w ust. 2, może być 
prowadzony wyłącznie w postaci elektronicznej. 

 

Rozdział XI 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

 

 §51. Szkolny system  wychowania. 
    
1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy 

Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego/ 

szkolnych Programu/ów  Wychowawczo-profilaktycznych .   
 
2. Działania wychowawcze Zespołu mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w Zespole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Zespołu. 
Program Wychowawczo -profilaktyczny Zespołu jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: 
intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym. 

  
3. Kluczem do działalności wychowawczej Zespołu jest oferta skierowana do uczniów oraz 

rodziców zawarta w § 4 Misja Zespołu. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji  działań 
wychowawczych Zespołu jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli. 

  
4. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na 

celu przygotować ucznia do: 
1)    pracy nad sobą; 
2)    bycia użytecznym członkiem społeczeństwa; 
3)    bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, 

kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności i innych, 
wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja; 

4)    rozwoju samorządności; 
5)    dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska; 
6)   budowania poczucia przynależności i więzi z Zespołem; 
7)   tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły  gry 

akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej. 
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5. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Zespołu. Preferuje się 

następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń: 
 

1) zna i akceptuje działania wychowawcze Zespołu; 

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 

demokratycznym  państwie oraz  świecie; 

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem 

społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie 

wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje; 

7) zna, rozumie i realizuje w życiu: 

a) zasady kultury bycia, 

b) zasady skutecznego komunikowania się, 

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 

d) akceptowany społecznie system wartości 

8) chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń: 

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych; 



10)  jest otwarty na zdobywanie wiedzy. 
 

6. W oparciu o Program Wychowawczo -Profilaktyczny Zespołu, zespół  wychowawców 
(wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny, zgodnie z 
zasadami określonymi w statucie technikum i branżowej szkoły.    
 

Rozdział XII 

Wolontariat w Zespole 

 

 § 52.1. W Zespole  funkcjonuje  Szkolny Klub Wolontariatu, którego zadaniem jest organizowanie i 
świadczenie pomocy najbardziej potrzebującym, czynne reagowanie na potrzeby środowiska, 
inicjowanie działań w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomaganie różnego typu inicjatyw 
charytatywnych i kulturalnych. 

2.  Szczegółową organizacje wolontariatu i zasady jego działania w Zespole określa regulamin 
wolontariatu. 

Rozdział XIII  

 Współpraca z rodzicami 

§ 53.1. Zespół traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 
wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

 
2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań Zespołu realizowane jest 

poprzez: 
 

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych  i wychowawczych przez: 
a) organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie, 
b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych  

z wychowaniem dziecka; 
 

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy Zespołem a rodzinami uczniów poprzez: 
a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 
b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, biuletyn szkolny, 
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c)  stronę www, inne materiały informacyjne, 

  
3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez: 

a) zadawanie interaktywnych zadań domowych, 
b) edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku  

w nauce; 
4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 

 
a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 
b) inspirowanie rodziców do działania, 
c) wspieranie inicjatyw rodziców, 
d) wskazywanie obszarów działania, 
e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 

 
5) włączanie rodziców w zarządzanie Zespołem, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, grup, 
które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla Zespołu decyzji; 

 



Rozdział XIV  

Działalność innowacyjna 

 § 54. 1. W Zespole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są 
nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości 
pracy Zespołu i efektywność kształcenia. 

 2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być 
wprowadzona w całym Zespole  lub w oddziale lub grupie. 
 
 3.Zespół może współdziałać z instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i innymi 

organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej. 

 4. Szczegółową organizację  wprowadzania innowacji w szkole określają przepisy odrębne. 

Rozdział XV 

Doradztwo zawodowe 

 

 § 55.1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań 
podejmowanych w Zespole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku dalszego kształcenia i 
zawodu. 
2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, 
zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości 
społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych 
wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z 
predyspozycjami i zainteresowaniami. 
3.  Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 
zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów 
edukacyjnych  i zawodowych. 
4.  Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są na zajęciach z nauczycielem 
wychowawcą opiekującym się oddziałem, nauczycieli przedmiotu, pedagoga szkolnego, psychologa 
szkolnego, bibliotekarz i szkolnego lidera doradztwa zawodowego.                                                                             
5. Na każdy rok szkolny w Zespole opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego ,na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
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                                                                            Rozdział XVI                                                                                          

                                                                    Baza Zespołu 

 § 56. Do realizacji zadań statutowych Zespołu, Zespół posiada: 
 
  1) 8 sal lekcyjnych, z tablicami multimedialnymi; 
  2) 2 pracownie komputerowe z nowoczesnym sprzętem multimedialnym; 
 3)  3 laboratoria ( 2 językowe i 1 chemiczne); 
 4)  salę gimnastyczną z salką fitnees i siłownią; 
 5)  nowoczesną pracownie gastronomiczną z salą dydaktyczną i salą restauracyjną; 
 6)  salę konferencyjną; 
 7) świetlicę; 
 8)  Bożkowskie Centrum Umiejętności z: 
        - pracownią produkcji rolniczej i architektury krajobrazu z ogrodem zimowym; 
        - pracownią mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z nowoczesnym sprzętem rolniczym; 
        - pracownię do nauki jazdy samochodem i ciągnikiem 
  9) bibliotekę.    
 10) internat.    



Rozdział XVII 

Praktyki studenckie 

 

§ 57.1. Zespól może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  
porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu lub - za jego zgodą – poszczególnymi  
nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.                             

Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada wicedyrektor Zespołu. 
  

Rozdział XVIII 

Biblioteka Zespołu 

§ 58.1. W Zespole działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Biblioteka 
jest: 
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą  w zajęciach 
prowadzonych przez bibliotekarza (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i 
poszerzaniem wiedzy; 
2) nauczycieli i rodziców; 
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

 
          2.  Zadaniem  biblioteki i  Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w Zespole jest: 

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki, 
3)  prowadzenie działalności informacyjnej; 
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych   i informacyjnych; 
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 
7) przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia,  działanie  na  rzecz  przygotowania  uczniów  

do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 
10)  organizacja wystaw okolicznościowych. 
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3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza  należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 
a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do 

pracowni przedmiotowych, 
b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, 

bibliotekę  i jej zbiory, 
c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem 

wyszukiwania informacji, 
d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 

zainteresowań i potrzeb, 
e) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej 

oraz związany z nią indywidualny instruktaż, 
f) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań 
dydaktyczno–wychowawczych Zespołu, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i 
przygotowaniu ich do samokształcenia, 

g) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem  biblioteki i  medioteki. 
 

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych: 
a) przedkładanie dyrektorowi Zespołu projekt budżetu biblioteki, 
b) troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 



c) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym Zespołu i jego 
potrzebami, przeprowadzanie ich  selekcji, 

d) prowadzenie ewidencję zbiorów, 
e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja 

zbiorów, 
f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 
g) prowadzenie dokumentację pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, 

indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 
h) planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz 

terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych, 
i) składanie do dyrektora Zespołu rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i 

oceny stanu czytelnictwa w szkole, 
j) ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i 

doskonalić własny warsztat pracy. 
   
 4.  Nauczyciel  bibliotekarz  zobowiązany  jest prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  

kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  w Zespole  
programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi Zespołu. 

   
5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania 

zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych 
określa Regulamin biblioteki i medioteki. 

 
6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Zespołu, który: 

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 
bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi 
według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia mu warunki do doskonalenia zawodowego; 

3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność 
biblioteki; 

4) zatwierdza przydział czynności bibliotekarza; 
5) wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej, 

informacyjnej i medialnej; 
6) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu 

edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w Zespole; 
7) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy 

zmianie bibliotekarza; 
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8) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 
 

7.  Szczegółowe zadania pracownika ujęte są w przydziale czynności i regulaminie pracy 
biblioteki. 

 
8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Zespołu lub dotowane przez Radę Rodziców  

i innych ofiarodawców. 
 
                                                                 Rozdział  XIX 
                                                             Internat  Zespołu 

 
 § 59.1.  W  Zespole  funkcjonuje internat, z 57 miejscami  noclegowymi. Pokoje  mieszkalne są 2 i 3 
osobowe z węzłem sanitarnym. Do dyspozycji mieszkańców internatu są: kuchnia, świetlica, siłownia  
sala gimnastyczna oraz wi-fi. 
 
        2. Z internatu może skorzystać każdy uczeń, przy czym pierwszeństwo zakwaterowania w 
internacie posiadają uczniowie dojeżdżający na zajęcia. Dopuszcza się w miarę wolnych miejsc 
zakwaterowanie ucznia z innej szkoły. 



  
       3.  W internacie organizowane są zadania opiekuńczo - wychowawcze we współpracy z rodzicami, 
wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz instytucjami i placówkami środowiska 
lokalnego. Prowadzone są również zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze. 
 
       4.  Uczniom w internacie zapewnia się higieniczno - sanitarne wymogi  zakwaterowania i 
odpowiednie warunki do nauki. 
 
 § 60.  Zadania wychowawcy internatu: 
 
 1) stwarzają wychowankom odpowiednie warunki nauki i wypoczynku; 
 2) udzielają porad, pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowanków; 
 3) współpracują z rodzicami i nauczycielami Zespołu, zwłaszcza z wychowawcami klas w zakresie 
postępów w nauce i zachowaniu  wychowanków; 
 4) inicjują i organizują różne formy działalności opiekuńczo - wychowawczej; 
 5) opracowują program i plan działalności opiekuńczo - wychowawczej i go realizują; 
 6) współpracują z dyrekcją Zespołu, pedagogiem i psychologiem szkolnym; 
 7) odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych wychowanków w czasie ich pobytu 
w internacie. 
 
§ 61.1. Dyrektor  Zespołu spośród nauczycieli - wychowawców, realizujących zadania opiekuńczo - 
wychowawcze w internacie wyznacza lidera, któremu powierza dodatkowe zadania, związane z:              
zakwaterowaniem wychowanków, opracowaniem wespół z pozostałymi wychowawcami programu i 
planu wychowawczo - opiekuńczego i jego realizację oraz z dopełnieniem spraw meldunkowych 
wychowanków i innych spraw administracyjnych. 
 
      2. Nauczyciele realizujący  zadania wychowawczo - opiekuńcze w internacie oraz wicedyrektor, 
pedagog i psycholog szkolny oraz wychowawcy klas stanowią zespół wychowawczy dla uczniów 
zakwaterowanych w internacie. Przewodniczącym zespołu jest lider  wychowawców.  Zakres zadań 
zespołu wychowawczego określa § 64 ust. 3 pkt 2. 
 
      3. W internacie działa Młodzieżowa Rada Internatu. 
 
      4. Szczegółową organizację, w tym wybór i działalność Młodzieżowej Rady Internatu, zadania 
wychowawczo - pedagogiczne, prawa i obowiązki wychowanków oraz kryteria przyjęć do internatu 
określa Regulamin Internatu.    
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 § 62. Dyrektor Zespołu sprawuje nadzór pedagogiczno - wychowawczy i finansowy nad internatem. 

Rozdział XX 

     Zespoły i Komisje nauczycielskie 

 

§ 63.1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor Zespołu. 
 

2. Zespoły i Komisje powołuje się celem: 
 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole; 

2) koordynowania działań w Zespole; 

3) zwiększenia skuteczności działania; 

4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed Zespołem i nauczycielami; 

5) doskonalenia umiejętności indywidualnych; 



6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 

7) doskonalenia współpracy zespołowej; 

8) wymiany doświadczeń między nauczycielami; 

9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania  
i organizacji; 

10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności  
w wykonywaniu zadań; 

11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli; 

3. W Zespole powołuje się stałe Zespoły i Komisje oraz zespoły doraźne. 
 
4.  Zespół i Komisja o charakterze stałym funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. 

Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu i 
komisji stałej w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju 
przydzielonych zajęć. 

 
5.  Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego 

zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu. 
 
6.  Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 

 
7.  Przewodniczącego zespołu i komisji stałej powołuje dyrektor Zespołu. Przewodniczącego 

zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu. 
Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny 
uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako 
strona w sprawie. 

 
8. Pierwsze posiedzenie zespołu i komisji zwołuje dyrektor, a w przypadku kontynuacji pracy 

komisji i zespołu – przewodniczący w terminie do 10 września każdego roku szkolnego. Na zebraniu 
dokonuje się wyboru osób funkcyjnych i opracowuje się plan pracy. 
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9.  Przewodniczący zespołu i komisji jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi 

Zespołu w terminie do 20 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor Zespołu. 
 
10.  Zebrania są protokołowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy 

analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno -pedagogicznych lub zaświadczeń lekarskich 
dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole. 

 
11. Przewodniczący przedkłada na radzie pedagogicznej dwa razy w ciągu roku sprawozdanie z 

prac zespołu i komisji. 
 

12. W ostatnim tygodniu września odbywa się zebranie wszystkich przewodniczących zespołu i 
komisji. Na zebraniu dokonuje się koordynacji działań, uzgodnień, ustala się zakres współpracy i plan 
działań interdyscyplinarnych. Zebranie zwołuje i przewodniczy dyrektor Zespołu. 

 
13. Nauczyciel zatrudniony w Zespole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu i 

komisji nauczycielskiej. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu i komisji nie wymaga zgody nauczyciela. 
 
14. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu i komisji. 
 



15. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 
 
16. Zespół i komisja ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, 

komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej. 
 
 
§ 64.1. W Dolnośląskim Zespole Szkół powołuje się następujące stałe zespoły i komisje: 
 
       1) Zespół Przedmiotów Ogólnokształcących; 
       2) Zespół Przedmiotów Zawodowych; 
       3) Zespół ds. Wychowawczych; 
       4) Zespół ds. Ewaluacji oraz Diagnoz i Analiz; 
       5) Zespół ds. Nowelizacji Statutu i Regulaminów; 
       6) Zespół ds. Badań Działań Zespołu (DZS) i Losów Absolwentów oraz ich Dokumentowanie;   
       7) Zespół ds. Imprez, Uroczystości, Naboru i Promocji Szkoły; 
       8) Zespół ds. ochrony przeciwpożarowej; 
       9) Zespół ds. opracowania planu rozwoju Zespołu na lata 2020 - 2025; 
     10) Zespół ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Współpracy z Zagranicą; 
     11) Komisja ds. Stypendiów; 
     12) Komisja ds. Podziału Środków na cele socjalne i zdrowotne; 
         

2.   W skład zespołów i komisji wchodzą odpowiednio: 
 
1)  Zespołu przedmiotów ogólnokształcących -wicedyrektor i nauczyciele uczący przedmiotów 

ogólnokształcących oraz pedagog szkolny; 
2)  Zespołu przedmiotów zawodowych - kierownik szkolenia praktycznego i nauczyciele uczący 

teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych; 
3)    Zespół ds. Wychowawczych - wicedyrektor, pedagog i psycholog szkolny oraz wychowawcy 

klas i nauczyciele wskazani przez dyrektora Zespołu; 
4)  Zespołu ds. ewaluacji oraz diagnoz i analiz - wicedyrektor oraz nauczyciele wskazani przez 

dyrektora Zespołu; 
5)   Zespół ds. nowelizacji statutów i regulaminów - nauczyciele wskazani przez dyrektora 

Zespołu; 
6)  Zespół ds. badań działań Zespołu i losów absolwentów oraz ich dokumentowanie - 

bibliotekarz  oraz nauczyciele wskazani przez dyrektora Zespołu; 
7)  Zespołu ds. imprez, uroczystości, naboru i promocji Zespołu - wicedyrektor oraz nauczyciele 

wskazani przez dyrektora; 
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8)   Zespół ds. ochrony przeciwpożarowej - nauczyciel posiadający przeszkolenie 

przeciwpożarowe oraz nauczyciele i przedstawiciel obsługi wskazani przez dyrektora Zespołu; 
9)   Zespół ds. opracowania planu rozwoju Dolnośląskiego Zespołu Szkół - nauczyciele wskazani 

przez dyrektora Zespołu, posiadający długoletnie doświadczenie w zawodzie; 
10)  Zespół ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i współpracy z zagranicą - kierownik 

szkolenia praktycznego i nauczyciele wskazani przez dyrektora Zespołu; 
11)  Komisja ds.  stypendium - wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego, pedagog szkolny i 

wychowawcy klas; 
12)   Komisja ds. podziału środków na cele socjalne i zdrowotne - nauczyciele i przedstawiciel 

obsługi wskazani przez dyrektora Zespołu; 
 
     3.   Zadania priorytetowych zespołów: 

 
1)  Zespołów ds. przedmiotowych: 
 

a) opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych przedmiotów; 
b) korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia; 
c) ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych po każdym roku szkolnym; 



d) wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych przedmiotach uczniom 
o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
e)  opracowanie harmonogramu badań efektywności kształcenia i osiągnięć uczniów; 
f)  analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy; 
g)  dobór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia; 
h)  opiniowanie planów nauczania w cyklu edukacyjnym; 
i)  opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i metodycznych; 
j)  wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie  scenariuszy zajęć; 
k) wewnętrzne doskonalenie; 
l) dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego; 
m) doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie; 
n) ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie o wprowadzenie zmian do 
statutu Zespołu i szkół w tym zakresie; 
o) organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych; 
p) opiniowanie wniosków nauczycieli o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu do wyposażenia sal 
lekcyjnych i pracowni; 
q) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, kół 
zainteresowań, zajęć fakultatywnych. 
r) inne, wynikające z potrzeb Zespołu lub na wniosek nauczycieli. 
 
2) Zespołu Wychowawczego: 
 a) opracowanie Programu Wychowawczego i Profilaktyki na cykl edukacyjny na podstawie diagnozy 
potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów, wniosków rodziców i propozycji uczniów, a 
także analizy sytuacji wychowawczej w Zespole; 
b) gromadzenie materiałów metodycznych, merytorycznych, „banku scenariuszy” zajęć z wychowawcą, 
celem udostępniania ich do prowadzenia zajęć; 
c) analizowanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych; 
d) doskonalenie wewnętrzne zgodnie z potrzebami nauczycieli - wychowawców; 
e) wymiana doświadczeń, przypadków „Dobrej praktyki”; 
f) analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego 
zajęcia w klasie. Opracowanie zaleceń do pracy, sposobów wspólnego oddziaływania dla zespołu 
nauczycieli uczących w klasie; 
g) planowanie i realizacja działań antydyskryminacyjnych, promujących prawa dziecka, zdrowe 
odżywianie, ochronę środowiska; 
h) koordynacja działań profilaktycznych; 
i) wspieranie działań samorządu uczniowskiego; 
j) opracowanie harmonogramu uroczystości, apeli, imprez kulturalnych, planu wycieczek; 
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k) koordynacja pracy zespołów dydaktyczno - wyrównawczych, kółek zainteresowań celem 
umożliwienia wzięcia udziału wszystkim chętnym uczniom; 
l) ocena sytuacji wychowawczej w Zespole po każdym okre3sie nauki, przygotowanie we wspólpracy ze 
szkolnym pedagogiem raportu z dokonanej oceny na potrzeby Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 
m) udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza w relacjach 
wychowawca - rodzic; 
n) korelowanie planowanych badań edukacyjnych w poszczególnych klasach; 
o) opiniowanie wniosków nauczycieli , specjalistów o skierowanie ucznia na badania do poradni 
psychologiczno- pedagogicznej; 
p) opiniowanie wniosków nauczycieli o wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”; 
q) inne, zgodnie z potrzebami Zespołu lub na wniosek członków zespołu nauczycieli.         
 
 
 3) Zadania Zespołu ds. Ewaluacji oraz Diagnoz i Analiz: 
 

a) opracowanie planu badań edukacyjnych na każdy rok szkolny; 
b) dokonywanie jakościowej analizy wyników badań (sprawdzianów, testów kompetencji, próbnych 
egzaminów) na podstawie ilościowych opracowań przez nauczycieli uczących; 



c) przygotowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego, arkuszy uczniowskich lub opiniowanie 
opracowanych przez nauczycieli lub oferowanych przez firmy zewnętrzne na potrzeby prowadzonych 
diagnoz; 
d) analiza jakościowa i ilościowa wyników sprawdzianów zewnętrznych i przygotowanie opracowania 
wraz z wnioskami do dalszej pracy; 
e)  prowadzenie szkoleń nauczycielom z zakresu ewaluacji wyników nauczania; 
f)  kierowanie wystąpień do poszczególnych nauczycieli zawierających wskazówki do wprowadzenia 
zmian w procesie kształcenia; 
g) prezentowanie opracowań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Radzie Rodziców. 
 
§ 65. Pozostałe  zespoły i komisje wymienione w § 60 ust. 1, w roku szkolnym działają w oparciu o 
opracowany i zatwierdzony przez dyrektora Zespołu plan pracy obejmujący zadania i czynności do 
wykonania. 
 
§ 66. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.  Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i 
organizacje wyraża Dyrektor Zespołu po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 
uzyskaniu pozytywnej  opinii Rady Rodziców i Rady Szkoły. 

Rozdział XXI 

    Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

 Zadania nauczycieli 

 § 67.1. Zadaniem nauczyciela jest prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oraz 
ponoszenie odpowiedzialności za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 
    2. Szczegółowy zakres obowiązków, zadań i odpowiedzialności wynikających z ust. 1 określa statut 
Technikum im. Władysława St. Reymonta i Branżowej Szkoły I stopnia. 

 

                                             Zadania  wychowawcy klasy oraz opiekuna kursu i słuchaczy 

 § 68.1. Zadaniem wychowawcy klasy oraz opiekuna kursu i słuchaczy jest sprawowanie opieki 
wychowawczej nad uczniami, kursantami i słuchaczami, tworzenie warunków wspomagających rozwój 
młodzieży, proces ich uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie. 
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   2. Pełny zakres zadań i czynności obejmujących procesy wynikające z ust. 1 oraz obowiązki  
administracyjne wychowawcy i opiekuna określone zostały w statucie technikum i branżowej szkoły I 
stopnia.    
 

                                        Zadania nauczycieli i opiekunów w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 

 § 69.1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy, nad 
którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Zespół. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 
odnośnie bhp i ppoż., w szczególności przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w  Zespole, a 
także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Wychowawcy klas i opiekunowie są zobowiązani zapoznać uczniów i słuchaczy z: 

             1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

              2)sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 



 3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

3.  Pełny zakres zadań i obowiązków nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniom i słuchaczom w czasie zajęć edukacyjnych określa statut Technikum im. Władysława St. 
Reymonta i Branżowej Szkoły I stopnia.   

 

Pracownicy administracji i obsługi w Zespole 

 
 § 70. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Zespole są pracownikami samorządowymi i 
podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

 
2.  Pracownik zatrudniony w Zespole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 

obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest 
potwierdzane podpisem pracownika. Dokument ten znajduje się w teczce personalnej pracownika. 

 
 § 71. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Zespołu. 
 

Rozdział XXII 

           Wicedyrektor i stanowisko Kierownika Szkolenia Praktycznego w Zespole 

 

§ 72.  W Zespole za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej utworzone 
zostały stanowiska Wicedyrektora Zespołu i stanowisko Kierownika Szkolenia Praktycznego.   
  

 § 73.  Zakres obowiązków wicedyrektora: 
 
Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie 
obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 

2) nadzór nad Samorządem Uczniowskim; 
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3) nadzór i kontrola internatu; 

4) kierowanie Komisją Stypendialną; 

5) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej 
uczniom; 

6) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości; 

7) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa; 

8) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 

9) nadzór nad pracami  Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących; 

10) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 

11) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez 



dyrektora nauczycieli; 

12)   przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa   oświatowego; 

13) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po 
wszelkich zamianach organizacyjnych; 

14) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

15) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas; 

16) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek; 

17) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego; 

18) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka; 

19) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych prze dyrektora godzinach; 

20) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym; 

21) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  w organizacji 
praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 

22) nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w Zespole za zgodą 
Dyrektora Zespołu i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania programowego; 

23) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego 

24) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego 
przedmiotu; 

25) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania; 

26) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 

27) dbanie o właściwe wyposażenie Zespołu w środki dydaktyczne i sprzęt; 
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28) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków; 

29) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www Zespołu oraz systematycznie 
kontrolowanie jej zawartość; 

30) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w 
zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 

31) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora 
Zespołu; 

32) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną; 

33) kontrolowanie pracy pracowników obsługi; 

34) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 



35) współpraca z Poradnią Pedagogiczno –psychologiczną, policją i służbami porządkowi  
w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w Zespole i na jego terenie; 

36) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnatrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy, 
przepisów w zakresie bhp i p/poż; 

37) wykonywanie poleceń Dyrektora Zespołu. 

38) zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych uprawnień. 
  
 § 74. Do zadań Kierownika Szkolenia Praktycznego należy w szczególności: 
 
 1)  organizuje praktyki zawodowe: 
 -przygotowuje projekty umów z pracodawcami w zakresie szkolenia praktycznego uczniów i     
kursantów; 
 -ustala szkolnych opiekunów praktyk dla uczniów i słuchaczy poszczególnych oddziałów, w każdym 
roku szkolnym; 
  -współdziała z przedsiębiorcami w zakresie miejsc odbywania praktyk zawodowych oraz w sprawie 
doboru zakładowych opiekunów praktyk; 
  - rozwiązuje problemy zgłaszane przez opiekunów praktyk uczniów i słuchaczy; 
 - sporządza i kompletuje wymaganą dokumentację, między innymi wykazów umów z pracodawcami 
uczniów, miejsc i adresów zakładów pracy; 
 - współdziała z nauczycielami i wychowawcami w sprawach postępów w nauce, zachowania i ocen 
uczniów i słuchaczy będących w szkoleniu praktycznym. 
 
 2) bierze udział w opracowaniu projektu organizacyjnego i planu pracy Zespołu, zwłaszcza w części 
dotyczącej szkolenia praktycznego. 
  3)  bieżąco informuje dyrektora Zespołu o problemach i efektach szkolenia praktycznego; 
  4)  opracowuje i aktualizuje program praktyk zawodowych; 
 5) przygotowuje i organizuje przebieg egzaminów zwłaszcza potwierdzających kwalifikacje zawodowe 
i egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie; 
 6)sprawuje bezpośredni nadzór i kontrolę praktyk zawodowych, zajęć praktycznych oraz pracy Komisji 
Przedmiotów Zawodowych; 
7) analizuje stan wyposażenia w materiały i pomoce naukowe, ocenia ich przydatność i wykorzystanie 
w pracowniach przedmiotowych, kontroluje zabezpieczenie tych  pomocy i pozyskuje nowe; 
8) kompletuje, przechowuje i archiwizuje całość dokumentacji związanej ze szkoleniem praktycznym, 
wymianą zagraniczną i współpracą partnerską; 
9) koordynuje współpracę w wymianie międzynarodowej; 
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10) współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Agrotechnicznych, Radą Rodziców i 
innymi partnerami Zespołu; 
11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów oświatowych; 
12) odpowiada za bezpieczeństwo nauczycieli, opiekunów, uczniów i kursantów w czasie zajęć 
organizowanych przez Zespół na jego terenie i poza terenem Zespołu; 
13) dba o dobry wizerunek Zespołu i jego promocję w środowisku; 
14) pozyskuje środki zewnętrzne z przeznaczeniem na wsparcie działalności statutowej Zespołu; 
15) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 
16) dbanie o właściwe wyposażenie Zespołu w środki dydaktyczne i sprzęt;                                     
17)przygotowywanie projektów uchwał , zarządzeń , decyzji z zakresu swoich obowiązków; 
18)rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły; 
19) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 
 20)współpraca z policją i służbami porządkowi w zakresie zapewnienia ładu i  wnioskowanie  o nowe 
kierunki kształcenia w zawodach; 
21) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności   Regulaminu Pracy i 
przepisów w zakresie bhp i ppoż; 
23) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami praktycznej nauki zawodu; 



22) zapewnienie młodzieży odbywającej zajęcia praktyczne warunków bezpieczeństwa                              i 
higieny pracy; 
23) właściwe dysponowanie przydzielonymi środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za 
ich prawidłowe wykorzystanie oraz dbanie o powierzone mienie i sprawność maszyn i urządzeń; 
24) wykonywanie polecenia Dyrektora Zespołu; 
25) wykonywanie innych czynności wynikających z opracowanego przez dyrektora Zespołu przydziału 
czynności; 
1) prowadzenie zajęć praktycznych (specjalizacyjnych) w wymiarze określonym przepisami. 

§ 75. 1. W Szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora Zespołu w uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi działającymi w placówce. 

2. Każdy pracownik Zespołu jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych  
w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik Zespołu potwierdza 
własnoręcznym podpisem 

 
§ 76.  W Zespole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 
przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły. 

 
Rozdział  XXIII 

      Obowiązek szkolny - informacje ogólne 

 

 § 77.  Obowiązek nauki trwa do ukończenia 18 roku życia. 

§78.Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

 § 79. Przez niespełnienie obowiązku nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 
jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole. 

Rozdział XXIV 

Zasady rekrutacji 

 

§ 80. 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 
dyrektora Zespołu. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
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2. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania Komisji Rekrutacyjnej, a także zakres  

oraz zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym określa 
Regulamin Rekrutacji. 

 
3. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie 

dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym postępowaniu 
rekrutacyjnym w przypadku, gdy Zespół dysponuje wolnymi miejscami 
 
        4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub 
kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4. Uzasadnienie zawiera przyczyny 
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, 
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 



6. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.   

7. Dyrektor Zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  
o którym mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 
Zespołu służy skarga do sądu administracyjnego.  

8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Zespół nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, dyrektor Zespołu przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

9. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Do 
postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

10. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w 
którym uczeń uczęszcza do Zespołu. 

       11. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 
są przechowywane w Zespole przez okres  roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Zespołu została 
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 
wyrokiem.   
                                                                                                                                                                                                                                                                
 § 81. 1. Do klasy programowo wyższej dyrektor Zespołu przyjmuje ucznia na podstawie: 
 
1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej 

tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł; 
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych 

w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów: 
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a) w przypadku przyjmowania do Zespołu ucznia, który wypełnia obowiązek nauki 
poza szkołą; 

b) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej niż to wynika z ostatniego 
świadectwa szkolnego ucznia, 

 
3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego 

wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 
 

2. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi są 
uzupełnione w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela. 

 
3. Jeżeli w klasie do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka 

obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się  
w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia  
w innym oddziale lub grupie w tej samej szkole, uczeń może: 
 
1) uczyć się danego języka obcego nowożytnego, wyrównując we własnym zakresie braki 

programowe do końca roku szkolnego; 
 
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się  

w poprzedniej szkole ( ITN ), albo 
 
3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego nowożytnego w innej szkole. 
 
     4. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, jako 
przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny 



przeprowadza nauczyciel danego języka obcego nowożytnego, wyznaczony przez dyrektora Zespołu, a 
w przypadku braku nauczyciela danego języka – nauczyciel zatrudniony w innej szkole w porozumieniu 
z dyrektorem tej szkoły.                                                                                               

 
  Rozdział XXV 

 

       Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej                                                                                                  

  

 § 82. Członek społeczności szkolnej. 
 

1. Członkiem społeczności Zespołu staje się każdy, kto został przyjęty do jednej ze szkół Zespołu 
w określony przez zasady przyjmowania sposób. 

 
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w Zespole traci się członkostwo społeczności szkolnej. 

 
3. Żadne prawa obowiązujące w Zespole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami 

człowieka i  dziecka.    
   

          4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice 
rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  
społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne. 

      5.Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w 

Zespole. 

      6. Słuchacz, uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez 

ucznia lub słuchacza  szkody. 

      7. Wszyscy uczniowie i słuchacze naszego Zespołu mają obowiązek troszczyć się o honor Zespołu 

i kultywować jego tradycje. 

                                                                        47 

 § 83. Traktowanie członków: 
  

1) Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub 
karaniu; 

 
2)  Żaden członek społeczności Zespołu nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji  

w sferę jego życia prywatnego; 
 
3)  Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności 

Zespołu ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane; 
 
4) Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach 

religijnych lub nauce religii; 
 
5) Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek: 
 

a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, 
b) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi, 
c) zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych, 
d) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie 
wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

 
6) Nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej do 

naruszania godności i praw innego człowieka. 



Rozdział XXVI 

    Prawa i obowiązki uczniów i słuchaczy 

 

§ 84.1. Każdy uczeń i słuchacz w Zespole ma prawo do: 
 

1)  wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia i słuchacza Zespołu; 

2)  wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi i słuchaczowi Zespołu; dostępu do statutu 
Zespołu oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych; 

 
3)  jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania; 
 
4)  znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu; 
 
5)  otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie promocji, 

klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych; 
 
6)  informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprezach 

szkolnych, rozkładu lekcji; 
 
7)  bezpłatnej pomocy psychologiczno -pedagogicznej stosownej do jego potrzeb i możliwości 

organizowanych na zasadach określonych w statucie Zespołu; 
 
8)  wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno -wychowawczym; 
 
9)  wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra innych; 
 
10) wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw ważnych w  

życiu Zespołu, szkoły, klasy, oddziału i samorządu; 
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11) przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu; 
  
12) posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod 

warunkiem, że nie narusza praw i godności innych osób; 
 
13) uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych; 
 
14) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu; 
 
15) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego traktowania 
      lub wyzysku; 
 
16) poszanowania własnej godności; 
 
17) opieki w czasie zajęć organizowanych w Zespole; 
 
18) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 
 
19) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu; 
 
20) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy 

domowej; 
 
21) zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy, opiekunów i nauczycieli w sprawach osobistych 

oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 



 
22) korzystania z bazy Zespołu podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad 

określonych przez Dyrektora Zespołu; 
 
23) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym   

     a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 
     b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, 
     c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności; 
 

24) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej 
fryzury; 

 
25) przestrzegania postanowień zawartych w statucie; 
 

2. Uczeń i słuchacz w szkole ma obowiązek: 
 

1)  przestrzegania zasad kultury współżycia; 
 

2)  dbania o honor i tradycje Zespołu oraz szkoły do której uczęszcza; 
 

3)  podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Zespołu oraz Rady   Pedagogicznej; 
 

4)  okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Zespołu  i wszystkim ludziom 
     poprzez społeczne akceptowane formy; 

 
5)  posiadać legitymację szkolną. 
 
 § 85.1. Uczeń zwolniony z udziału z zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na 
zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z 
tego przedmiotu po spełnieniu warunków: 
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1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język 
z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie  
w danym dniu; 
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Zespołu, w którym wyraźnie zaznaczą, że 
przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach. 
 

2. Uczeń zwolniony z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii 
informacyjnej, języka i wf ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym 
planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. 

 
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej, drugiego języka  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Zespołu. 

 

 § 86. W ostatnim tygodniu nauki  (IV lub V kl. technikum i zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek 
rozliczyć się z Zespołem. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa. 

 
 § 87. Uczniom i słuchaczom nie wolno: 

 
1. Przebywać w Zespole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 
               działaniu. 
2. Wnosić na teren Zespołu alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. 
3. Wnosić na teren Zespołu przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu. 



4. Wychodzić poza teren Zespołu w czasie trwania planowych zajęć. 
5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych. 
6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy     
               i zgody   zainteresowanych. 
7. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych 
               informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Zespołu. 
8. Zapraszać obcych osób do Zespołu. 
 

Rozdział XXVII 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych 

 

 § 88.1. Uczeń i słuchacz  na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi 
do Zespołu telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne np. odtwarzacz. 

2.  Zespół nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu. 
 

            3. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego w pełnym 
wymiarze zostało uregulowane  w statucie Technikum im. Władysława St. Reymonta i Branżowej Szkoły 
I stopnia. 

Rozdział XXVIII 

Nagrody i kary 

 

 § 89. Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy klasy, opiekuna, nauczyciela, 
Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
 
           2. Uczeń i słuchacz Zespołu może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 
             1) rzetelną naukę i pracę; 
             2) wybitne osiągnięcia; 
                                                                                         50 
             3) dzielność i odwagę. 
 
 § 90. Rodzaje nagród, kryteria i procedura ich przyznawania oraz możliwość odwołaania się od decyzji 
dyrektora Zespołu w sprawie przyznanej nagrody określona została w statucie technikum i branżowej 
szkoły.     

 

 § 91.1.  Kara wymierzana jest na wniosek: 

        1) wychowawcy, opiekuna, nauczyciela, dyrektora i innego pracownika Zespołu; 

        2) Rady Pedagogicznej; 

        3) i innych osób. 

         2. Kara wymierzana jest m. in. za naganne zachowanie, naruszanie obowiązujących przepisów w 
Zespole, niewłaściwy stosunek do nauczyciela, uczniów i pracowników Zespołu, w tym spowodowanie 
uszczerbku na zdrowiu oraz kradzieży na szkodę innych osób, czy też demoralizacja innych uczniów lub 
słuchacza. 

         3. Rodzaje kar, procedura ich wymierzania oraz tryb wnoszenia odwołań uregulowane zostały w 
statucie technikum i branżowej szkoły.     

Rozdział XXIX 

Zasady przeniesienia ucznia do innej szkoły lub skreślenia z listy 

 
§ 92. Rodzaje czynów i występków oraz procedura przeniesienia ucznia, w tym karnego do innej szkoły 
lub skreślenie z list uczniów uregulowane zostały w statucie Technikum i Branżowej Szkoły. 



 
                       Rozdział XXX                           

                                                              Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

 
 § 93. Wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów, określone zostały  w statucie Technikum im. 
Władysława St. Reymonta i Branżowej Szkoły I stopnia.   

                                                                                                                                  
Rozdział XXXI 

         Warunki bezpiecznego pobytu uczniów i słuchaczy w Zespole 
 

 § 94.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi 
przejawami patologii społecznej w obiekcie Zespołu, zainstalowane zostało urządzenie  
uniemożliwiające wejście do budynku Zespołu osobom postronnym. Uczniowie, słuchacze i pracownicy 
Zespołu otwierają drzwi budynku za pomocą kart identyfikacyjnych.    

     2. Niezależnie od powyższego, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren Zespołu sprawują: pracownicy 
obsługi Zespołu oraz dyżurujący nauczyciele. Uczniowie i słuchacze mają obowiązek dostosowania się 
do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi Zespołu, w czasie wchodzenia do budynku 
i pobytu. 

  3.    Wszyscy uczniowie, słuchacze i pracownicy Zespołu mają obowiązek noszenia przy sobie 
otrzymane karty identyfikacyjne.   

     4.  Zespół zapewnia uczniom i słuchaczom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 
organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie Zespołu oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek: 
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1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów i 
słuchaczy   odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego 
poinformowania Dyrektora Zespołu o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć; 

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie  
z harmonogramem dyżurów; 

 3) podczas zajęć poza terenem Zespołu pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo uczniów 
i słuchaczy ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki 
wraz z opiekunami. 

   5. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, 
chemii, gastronomi i Bożkowskie Centrum Umiejętności, opiekun pracowni lub inny pracownik 
odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni, sali gimnastycznej i na 
początku roku zapoznaje z nim uczniów. 

    6. Budynek Zespołu jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz ). 

    7.   Zespół na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 

    8.   Ucznia może zwolnić z danej zajęć dyrektor, wicedyrektor, wychowawca klasy   nauczyciel danych 
zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień 
i godzinę wyjścia ze szkoły. W przypadku, gdy uczeń jest pełnoletni zwolnienia dokonuje sam uczeń lub 
słuchacz. 

  9. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z 
ostatnich. 



  10.    Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 
warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę a opiekę nad klasą/oddziałem przejmuje inny pracownik 
Zespołu. 

    11.   W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia 
pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Zespołu. 

    12. Dyrektor Zespołu powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie Zespołu pogotowie 
ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący. 

   13. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, 
a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 
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 § 95. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia 
 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń lub słuchacz, który nie ukończył 18 lat, używa 
alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź 
przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1)  przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy lub opiekunowi. 

2) wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora Zespołu. 

3) wychowawca wzywa do Zespołu rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub słuchacza i przekazuje 
im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem i słuchaczem, w ich 
obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 
postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku 
interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom/opiekunom prawnym skierowanie 
dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4) jeżeli rodzice/opiekunowie prawni odmawiają współpracy lub nie stawiają się do Zespołu, a nadal z 
wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor 
Zespołu pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. 

nieletnich). 

5) W przypadku, gdy Zespół wykorzystał wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, 
(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich 
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor Zespołu powiadamia sąd rodzinny lub 
policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

6) w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia lub słuchacza, który ukończył 17 lat, 
przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 
304  § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor Zespołu jako przedstawiciel instytucji jest 
obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

2.  W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Zespołu znajduje się uczeń lub słuchacz 
będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

 1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy bądź opiekuna; 

 2) odizolowuje ucznia lub słuchacza od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 
samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie; 



 3) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy 
medycznej; 

4) zawiadamia o tym fakcie dyrektora Zespołu oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do 
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   niezwłocznego odebrania ucznia lub słuchacza z Zespołu. Gdy rodzice/opiekunowie odmówiają 
odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia/słuchacza w Zespole, lub przewiezieniu do placówki służby 
zdrowia, względnie przekazanie go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po 
ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia/słuchacza,  w porozumieniu z dyrektorem Zespołu; 

5)  dyrektor Zespołu zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia/słuchcza będącego 
pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do Zespołu, a jest on agresywny, bądź swoim 
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.  
W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia 
ucznia/słuchacza do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na 
czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia go zawiadamia 
się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń/opiekun nie ukończył 18 lat; 

6)  jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń/słuchacz (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się 
pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie Zespołu, to dyrektor Zespołu ma obowiązek 
powiadomienia o tym policję (specjalistę ds. nieletnich) lub sąd rodzinny. 

3.  W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie Zespołu substancję przypominającą 
wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest 
możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. 

2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora Zespołu oraz wzywa policję. 

3) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje 
dotyczące szczegółów zdarzenia. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń/słuchacz posiada przy sobie substancję 
przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby 
uczeń/słuchacz przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we 
własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów, budzących podejrzenie, co do ich związku z 
poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania 
odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji; 

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora Zespołu oraz rodziców/opiekunów 
ucznia/słuchacza i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa; 
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3) w przypadku, gdy uczeń/słuchacz, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji  
i pokazania zawartości teczki, dyrektor Zespołu wzywa policję, która przeszukuje odzież  
i przedmioty należące do ucznia/słuchacza oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 
ekspertyzy; 



4) jeżeli uczeń/słuchacz wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki 
sposób i od kogo, uczeń/słuchacz nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 
sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 § 96.   Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwo uczniów. 
 

1. Dyrektor Zespołu, nauczyciele i pracownicy Zespołu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo  
i zdrowie uczniów i słuchaczy w czasie ich pobytu w Zespole oraz zajęć poza Zespołem, 
organizowanych przez Zespół. 

 
2. Sprawowanie opieki nad uczniami i słuchaczami przebywającymi w Zespole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 
 
1)  systematyczne kontrolowanie obecności uczniów i słuchaczy na każdej lekcji i zajęciach 

dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 
2)   systematyczne sprawdzanie obecności uczniów i słuchaczy zobowiązanych do przebywania w 

świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy; 
3)    uświadomienie uczniom i słuchaczom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im, 
4)  sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone 

zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi Zespołu); 
5)  reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów i słuchczy stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 
6)    zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Zespołu; 
7)  niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Zespołu o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących 

znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów i słuchaczy. 
 

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie 
potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków”, 
znajdującym się w sekretariacie Zespołu). 

 
4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i 

wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece Zespołu. 
 
5. Pomieszczenia Zespołu, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania 

fizycznego, pokój nauczycieli wychowawców internatu oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki 
zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej 
pomocy. 

 
6. Wszyscy nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
 
7. Udział uczniów w pracach na rzecz Zespołu i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu 

ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po 
zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy. 
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Rozdział XXXII 

Ceremoniał szkolny 
 
 § 97. Szkoła posiada symbole szkolne: 
 
1.  Sztandarem  Dolnośląskiego Zespołu Szkół jest sztandar Technikum im. Władysława Stanisława 
Reymonta: 



1)  sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora   
Zespołu nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu rady 
pedagogicznej spośród uczniów Technikum im. Władysława St. Reymonta i składa się z trzech 
trzyosobowych składów; 

2)  poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie 
uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie; 

3)  insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do 
lewego boku i białe rękawiczki; 

4)  sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza Zespołem na zaproszenie innych 
szkół i instytucji lub organizacji; 

5)  podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga, uwiązana pod głowicą (orłem); 
6)  podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie 

sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu; 
7)  sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy 

uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca 
uroczystość; 

8)  oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży 
robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar; 

9)  sztandar oddaje honory: 
a)  na komendę „do hymnu”, 
b)  w czasie wykonywania „Roty”, 
c)  gdy grany jest sygnał „Wojska Polskiego” (uroczystości z udziałem wojska), 
d)  w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych, 
e)  podczas opuszczenia trumny do grobu, 
f)  w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, 
g)  podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację Zespołu, 
h)  w trakcie uroczystości kościelnych. 

 
2. Logo Zespołu przedstawia wizerunek dawnej i obecnej siedziby Zespołu na tle Gór Stołowych i nazwę 
Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie. Umieszczane jest na stronach tytułowych  najważniejszych 
dokumentów Zespołu, teczkach, dyplomach, zaproszeniach i życzeniach, itp.;    

  
3.  Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Flagi i 
Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), Święto 
Niepodległości (11 listopada); 

 
4. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły: 
1) rozpoczęcie roku szkolnego, 
2) Święto Zespołu i ślubowanie klas pierwszych, 
3) zakończenie roku szkolnego, 
4) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru Zespołu. 

 
5. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych: 
 
1) Na komendę prowadzącego uroczystość: 

a)  Proszę wszystkich o powstanie i następnie „Baczność, Sztandar Zespołu wprowadzić” - 
wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”; 
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b) „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu 

państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej; 
c) „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia 

komendą „Spocznij”; 
d) „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone 

miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. 
Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam 
sztandar - symbol Dolnośląskiego Zespołu Szkół i Technikum im. Władysława St. Reymonta 



w Bożkowie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie Zespól i Technikum i jego Patrona”; 
chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, 
wstaje i wygłasza formułę: Przyjmujemy od Was sztandar Zespołu i Technikum, obowiązki i 
godnie reprezentować obie placówki i naszego Patrona.”; chorążowie przekazują sobie 
sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) 
przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru 
ustępujący poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy 
poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”. 

e) Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, 
Sztandar Dolnośląskiego Zespołu Szkół wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują 
postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”. 

 

Rozdział XXXIII 

Postanowienia końcowe 
 
 § 98. 1.Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

         2. Statutu szkół wchodzących w skład Zespołu oraz regulaminy określające działalność 
organów Zespołu, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego 
statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy prawo oświatowe i ustawy o systemie 
oświaty. 

 
           3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
      4. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 
 

 § 99.1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 
1) dyrektora Zespołu jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 
2)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
3)  rady rodziców; 
4)  organu prowadzącego szkołę; 
5)  oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 
 

2.   Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu Zespołu. 
 
 §100.  Dyrektor Zespołu ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych 
w statucie. 
 
 

Zatwierdzam dnia 26.11.2019 r. 
 

Dyrektor 
mgr Józef Kochniarczyk 

 
 
 
 
 


