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UCHWAŁA NR 45/19 

Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Elektrycznych 

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

z dnia 27 listopada 2019 r. 
 

w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Elektrycznych 

 

Działając na podstawie art. 322 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 1, art. 80 

ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148 z późn. zm.), a także w nawiązaniu do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 

i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół 

Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku postanawia: 

§ 1. 

Wprowadzić zmiany do Statutu Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego 

w Białymstoku. Treść zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego 

w Białymstoku do opracowania ujednoliconego tekstu Statutu i podania go do publicznej wiadomości do 

dnia 28 lutego 2020 r . 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Anna Niczyporuk 

- Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych 

im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 
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Załącznik 

do uchwały nr 45/19 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Elektrycznych 

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

z dnia 27.11.2019 r. 

 

 

W Statucie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) Podstawa prawna Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 60 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 i 1818 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 z późn. zm.). 

6. Inne przepisy wykonawcze.” 

2) W § 1 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Postanowienia Statutu w sprawie celów i zadań szkoły, zadań i obowiązków nauczyciela, ucznia oraz 

innych uregulowań wynikających z art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), uwzględniając specyfikę organizacji i działania, obowiązują odpowiednio 

w prowadzonych przez szkołę oddziałach klas 4-letniego Technikum Elektrycznego w Białymstoku do 

czasu ich wygaszenia z mocy prawa.” 

3) W § 1a w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„2. Zgodnie z uchwałą XXXIII/530/17 oraz XV/233/19 Rady Miejskiej Białegostoku w skład Zespołu 

wchodzą:” 

4) W § 1a ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Białymstoku.” 

5) W § 2 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego 

w Białymstoku;” 

6) W § 3  ust. 4 pkt 1  dodaje się literę f w brzmieniu: 

„f) technik programista;” 

7) W § 3  ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w Szkole Policealnej Nr 2, w formie dziennej lub stacjonarnej lub zaocznej w zawodzie technik 

bezpieczeństwa i higieny pracy;” 

8) W § 3  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Statut niniejszy obowiązuje wszystkie szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Elektrycznych im. 

prof. Janusza Groszkowskiego oraz placówkę Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 

w Białymstoku.” 

9) W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe i kieruje się zasadami zawartymi 

w Konstytucji RP oraz wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji 

o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie, respektując chrześcijański system wartości, za podstawę 

przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu w młodzieży poczucia 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=14-11-2019&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1481&qppozycja=1481
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=14-11-2019&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1818&qppozycja=1818
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odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.” 

10) W § 4 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym zajęcia specjalistyczne;” 

11) W § 5  ust. 1  w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„4) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizowaną 

poprzez:” 

12) W § 5  ust. 1 pkt 4 lit. d tiret czwarte otrzymuje brzmienie: 

„- zajęć specjalistycznych,” 

13) W § 5  dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Zespół realizując zadania ustawowe wdraża i przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz ochrony 

i promocji zdrowia, w szczególności poprzez: 

1) przestrzeganie wewnętrznych procedur i regulaminów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2) monitoring wizyjny; 

3) dyżury nauczycieli; 

4) organizację akcji, kampanii informacyjnych i spotkań o tematyce profilaktycznej i prozdrowotnej; 

5) współpracę z podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami w zakresie profilaktycznej 

opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej na podstawie odrębnych przepisów; 

6) współpracę z rodzicami uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych; 

7) organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych; 

8) organizację szkoleń lub innych form zdobywania wiedzy pracownikom Zespołu w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy, postępowania wobec uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych.” 

14) W § 7 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) organizowanie wycieczek szkolnych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz Regulaminem wycieczek 

szkolnych w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku;” 

15) W § 8 ust. 1 uchyla się pkt 4. 

16) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, 

finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu; 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez Zespół; 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych; 

8) stwarzanie warunków do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu; 

9) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 
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10) podejmowanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy w przypadkach określonych w niniejszym 

statucie na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego; 

11) przyznawanie uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe zgodnie 

z zasadami przyjętymi w Regulaminie przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub 

osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego 

w Białymstoku; 

12) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu; 

13) powierzanie funkcji kierowniczych po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu 

prowadzącego; 

14) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom Zespołu; 

15) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Zespołu; 

16) współpraca w wykonywaniu zadań z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami 

i Samorządem Uczniowskim; 

17) dopuszczanie programu nauczania do użytku w danej szkole; 

18) współpraca z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, 

w tym udostępnianie imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej 

opieki; 

19) ustalanie w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę zawodów, w których kształci szkoła, po 

zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy; 

20) stwarzanie warunków do realizacji zadań w zakresie wolontariatu; 

21) stwarzanie warunków do realizacji zadań w zakresie działalności innowacyjnej; 

22) wykonywanie innych zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

17) W § 10 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Zespole, po zaopiniowaniu ich 

projektów przez Radę Rodziców; 

18)  W § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt Statutu Zespołu lub jego zmian.” 

19) Uchyla się § 12. 

20) W § 14 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) organizuje spotkania przedstawicieli organów Zespołu.” 

21) W § 15 ust. 1 uchyla się pkt 4. 

22) § 24 otrzymuje brzmienie: 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:  

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

Dyrektora; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze 

stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) Dyrektor 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 którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest zespół 

mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2007&qplikid=1#P1A6
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(z wyłączeniem przedstawiciela SU, o ile spór nie dotyczy tego organu), z tym, że Dyrektor wyznacza 

swojego przedstawiciela do pracy w zespole.  

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku 

niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. 

Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

5. Zasady rozstrzygania sporów w relacjach pomiędzy członkami społeczności szkolnej: 

1) Spory w relacjach uczeń-uczeń rozstrzyga się w oparciu na następujące zasady: 

a) w sytuacji sporu między uczniami z różnych klas w ciągu 3 dni sytuację rozpoznają wychowawcy 

tych klas i w porozumieniu rozstrzygają spór, 

b) w sytuacji sporu między uczniami z tej samej klasy, sytuację rozpoznaje wychowawca klasy 

i w ciągu 3 dni rozstrzyga spór, 

c) w sytuacji, gdy spór ciągle trwa, uczeń lub wychowawca występują z prośbą o wsparcie pedagoga 

szkolnego, który po rozpoznaniu sprawy rozstrzyga spór w ciągu 7 dni; 

2) Spory w relacjach nauczyciel-uczeń rozstrzyga się w oparciu o następujące zasady: 

a) w sytuacji sporu między nauczycielem a uczniem rolę mediatora przyjmuje wychowawca klasy 

a w razie potrzeby Rzecznik Praw Ucznia lub pedagog, 

b) mediator po wysłuchaniu stron i rozpoznaniu sprawy, w ciągu 7 dni stwarza warunki do 

rozstrzygnięcia sporu, 

c) w sytuacji, gdy spór ciągle trwa rolę mediatora przyjmuje Dyrektor (wicedyrektor), który po 

rozpoznaniu sprawy rozstrzyga spór w ciągu 14 dni; 

3) Spory w relacjach rodzic-nauczyciel rozstrzyga się w oparciu o następujące zasady: 

a) w sytuacji sporu między rodzicem a nauczycielem rolę mediatora przyjmuje Dyrektor; 

b) osoba zainteresowana zgłasza przedmiot sporu w formie pisemnej do Dyrektora, który rozstrzyga 

spór w ciągu 14 dni, a o wynikach na piśmie informuje zainteresowane strony; 

c) skargi anonimowe (listy, telefony, e-maile) nie będą rozpatrywane. 

4) Spory w relacjach nauczyciel-nauczyciel lub nauczyciel-inny pracownik Zespołu rozstrzyga się 

w oparciu o następujące zasady: 

a) w sytuacji sporu między stronami rolę mediatora przyjmuje Dyrektor; 

b) osoba zainteresowana zgłasza przedmiot sporu w formie pisemnej do Dyrektora, który rozstrzyga 

spór w ciągu 14 dni, a o wynikach na piśmie informuje zainteresowane strony; 

c) w przypadku sytuacji szczególnie trudnej, Dyrektor może powołać komisję mediacyjną, której skład 

wskazuje proporcjonalnie każda ze stron. 

23) § 25 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w klasach 1-3 dotychczasowego technikum 4-letniego, w klasach 1-4 technikum 5-letniego oraz 

w klasach branżowej szkoły I stopnia pierwsze półrocze trwa do ferii zimowych, drugie do ferii letnich, 

a ich terminy ogłasza Minister Edukacji Narodowej;” 

24) § 25 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w klasach kończących technikum pierwsze półrocze trwa do zimowej przerwy świątecznej, a drugie 

kończy się w ostatni piątek kwietnia;” 

25) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„§ 34.1. Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno-wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2. Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia: pierwsze – z księgozbiorem, wypożyczalnią, czytelnią 

i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, drugie – zaplecze do prac 

wewnątrzbibliotecznych. 
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3. Praca biblioteki szkolnej przebiega w oparciu o własne roczne plany pracy, które są załącznikami 

do planów pracy Zespołu. 

4. Biblioteka szkolna posiada własną pieczątkę oraz regulamin określający zasady organizacji 

biblioteki oraz korzystania z czytelni, wypożyczalni i Internetowego Centrum Informacji 

Multimedialnej (ICIM). 

5. Do zadań biblioteki należy w szczególności: 

1) gromadzenie i udostępnianie książek, czasopism, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,  

a także zbiorów multimedialnych i innych; 

2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie 

u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizacja różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym; 

6) dostarczanie nauczycielom i uczniom środków dydaktycznych; 

7) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez polecanie im 

odpowiedniej literatury pedagogicznej; 

8) współpraca z: 

a) dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz innymi 

instytucjami w zakresie nauczania i wychowania, 

b) różnymi bibliotekami: szkolnymi (Białegostoku i regionu), Książnicą Podlaską im. Łukasza 

Górnickiego w Białymstoku i jej filiami, Biblioteką Pedagogiczną Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Białymstoku, a także z bibliotekami krajowymi, głównie z Biblioteką 

Narodową w Warszawie w zakresie uzupełniania i opracowywania księgozbioru, wymiany 

doświadczeń, doskonalenia nauczycieli-bibliotekarzy, organizacji konkursów, 

9) konsultowanie zakupów bibliotecznych, m.in. książek, czasopism, multimediów z uczniami, 

nauczycielami, rodzicami, dyrekcją; 

10) prowadzenie dokumentacji pracy i statystyk bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

11) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru na wniosek Dyrektora zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

6. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

7. Biblioteka pracuje 5 dni w tygodniu. Godziny pracy biblioteki szkolnej dostosowane są do potrzeb 

młodzieży. 

26) W § 35 ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań klubu młodzieżowego należy w szczególności:” 

27) § 37 otrzymuje brzmienie: 

„§ 37.1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada: 
1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;           

2) sale gimnastyczne oraz kompleks boisk sportowych z zespołem urządzeń sportowych 

i rekreacyjnych; 

3) pomieszczenia do zajęć dydktyczno-wyrównawczych, pozalekcyjnych itp.; 

4) salę audiowizualną; 

5) bibliotekę; 

6) aulę szkolną; 

7) gabinet pedagoga; 

8) szatnię; 

9) gabinet profilaktyki zdrowotnej; 

10) pomieszczenia sanitarno-higieniczne; 

11) pomieszczeania administracyjno-gospodarcze; 

12) sklepik szkolny ze stołówką prowadzone przez podmiot zewnętrzny na podstawie odrębnej 

umowy. 

2. W celu realizacji kształcenia zawodowego Zespół posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: 

1) pracownie komputerowe (informatyczne, teleinformatyczne, graficzne); 
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2) pracownie elektryczno-elektroniczne; 

3) pracownie praktycznej nauki zawodu (tj. warsztaty dydaktyczno-produkcyjne, pracownie i laboratoria 

w CKZ Nr 1): 

a) pracownia obróbki ręcznej, 

b) pracownia montażu i konserwacji instalacji elektrycznych, 

c) pracownia instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych, 

d) pracownia montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, 

e) pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, 

f) pracownia komputerowego wspomagania projektowania instalacji elektrycznych i elektronicznych, 

g) pracownia montażu podzespołów elektronicznych. 

3. Organizacja pracowni szkolnych: 

1) pracownie szkolne służące do realizacji kształcenia zawodowego wyposażone są w niezbędny sprzęt 

oraz urządzenia potrzebne do realizacji celów kształcenia oraz wymagań ujętych w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach nauczanych w Zespole; 

2) przebywanie w pracowni dozwolone jest w obecności lub za zgodą nauczyciela; 

3) z urządzeń oraz technicznego wyposażenia pracowni należy korzystać za zgodą nauczyciela zgodnie 

z instrukcją użytkowania; 

4) nie wolno używać uszkodzonego sprzętu i urządzeń; uszkodzenia urządzeń oraz wyposażenia należy 

zgłaszać na bieżąco nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 

5) o sytuacjach stanowiących zagrożenie dla uczestników zajęć należy na bieżąco informować nauczyciela 

prowadzącego zajęcia; 

6) po zakończeniu zajęć należy uporządkować stanowisko pracy; 

7) szczegółowe zasady i warunki organizacji oraz funkcjonowania i korzystania z pracowni szkolnych 

określają regulaminy poszczególnych pracowni. 

28) W § 39 ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań nauczyciela Zespołu należy w szczególności:” 

29) W § 39 ust. 2  pkt 8 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) uzasadnia wystawioną ocenę;” 

30) W § 40 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zapoznanie z Koncepcją pracy szkoły, Statutem, wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, w tym 

z warunkami i trybem otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

zachowania, Programem wychowawczo-profilaktycznym i zarządzeniami Dyrektora oraz ich 

egzekwowanie;” 

31) W § 41 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W Zespole mogą działać lub być powoływane inne komisje lub zespoły zadaniowe, których skład 

i zakres obowiązków ustala każdorazowo w zarządzeniu Dyrektor.” 

32) W § 44 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. Do głównych zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:” 

33) W § 44 ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. Do głównych zadań nauczyciela bibliotekarza należy praca pedagogiczna z czytelnikami obejmująca 

w szczególności:” 

34) W § 44 ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„3. Do głównych zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:” 

35) W § 44 ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„4. Do głównych zadań wychowawcy klubu młodzieżowego należy w szczególności:” 

36) W § 44 ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
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„5. Do głównych zadań nauczyciela – dyrygenta szkolnej orkiestry dętej należy w szczególności:” 

37) W § 44 ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„6. Do głównych zadań nauczyciela – instruktora szkolnej orkiestry dętej należy w szczególności:” 

38) W § 44 ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„7. Do głównych zadań nauczyciela – instruktora zespołu tanecznego należy w szczególności:” 

39) W § 44 ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„8. Do głównych zadań nauczyciela – opiekuna Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej 

należy w szczególności:” 

40) W § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W Zespole działa komisja rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora, której pracę regulują odrębne 

przepisy.” 

41) W § 47 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przedstawić w terminie do 7 dni usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach (nie dotyczy słuchaczy) 

w formie pisemnego lub ustnego oświadczenia rodzica lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie 

nieobecności na zasadach ustalonych z wychowawcą (w gestii wychowawcy pozostaje uznanie podanej 

przyczyny nieobecności ucznia na zajęciach za uzasadnioną i usprawiedliwienie  nieobecności bądź 

odmowa usprawiedliwienia);” 

42) W § 47 ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19) prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z wymaganiami nauczyciela prowadzącego; dokładnie, 

samodzielnie i starannie wykonywać prace domowe, których zasady, termin wykonania i kryteria 

oceny są ustalane z nauczycielem z uwzględnieniem okoliczności, które mogą mieć negatywny 

wpływ na ich wykonanie (np.: sytuacje losowe, choroba ucznia, dwuzmianowość pracy Zespołu 

itp.);” 

43) W § 47 ust. 1 pkt 23 otrzymuje brzmienie: 

„23) przestrzegać warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych (smartfonów, urządzeń 

typu smartwatch itp.) i innych urządzeń elektronicznych (tabletów, odtwarzaczy multimedialnych, 

dyktafonów, aparatów  cyfrowych, słuchawek itp.): 

a) uczeń ma prawo wnosić na teren Zespołu telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na 

własną odpowiedzialność lub w przypadku ucznia niepełnoletniego na odpowiedzialność 

rodziców/prawnych opiekunów (Zespół nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie, niewłaściwe 

wykorzystanie lub zniszczenie tego rodzaju sprzętu), 

b) podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, uroczystości i spotkań okolicznościowych, zajęć 

pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły lub poza nią obowiązuje zakaz korzystania 

przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, 

c) uczeń jest zobowiązany do wyłączenia lub wyciszenia telefonu (bez wibracji), który pozostaje 

niewidoczny dla ucznia i innych osób, 

d) uczeń może korzystać z ww. urządzeń w celu realizacji procesu dydaktycznego za zgodą 

nauczyciela lub na jego wyraźne polecenie, 

e) jeśli uczeń czeka na ważną wiadomość, ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela, poprosić 

o pozwolenie na skorzystanie z telefonu i ustalić sposób odebrania tej wiadomości, 

f) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych jest 

możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie zajęć 

edukacyjnych lub opiekuńczych, uroczystości i spotkań okolicznościowych, zajęć pozalekcyjnych 

organizowanych na terenie szkoły lub poza nią, dodatkowo konieczna jest zgoda Dyrektora lub 

nauczyciela. 

44) W § 48 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem lub otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeśli odpowiednio na 

koniec etapu edukacyjnego lub na koniec roku szkolnego uzyska średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania; 
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45) W § 48 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) w przypadku, gdy żaden uczeń w klasie nie uzyska wymaganej średniej – nagrodą może zostać 

uhonorowany najlepszy wśród nich;” 

46) W § 48 ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) rodzicom ucznia otrzymującego świadectwo z wyróżnieniem przekazuje się list gratulacyjny.” 

47) W § 49 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. W przypadku innych kar statutowych uczeń lub rodzic/prawny opiekun może wnioskować o powtórne 

rozpatrzenie sprawy, w której uczeń zastał ukarany. Wniosek ten składa na piśmie do Dyrektora w terminie 

do 7 dni od nałożenia kary. Dyrektor w ciągu 14 dni rozpoznaje i rozstrzyga sprawę. 

48) W § 49 uchyla się ust. 14. 

49) W § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego zostały opracowane w oparciu zapisy Ustawy o systemie 

oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 i 1818 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz z dnia 

22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843 z późn. zm.; Dz. U. z 2019 r., poz. 373 z późn. zm.). 

50) W § 52 ust. 1  zmienia się numerację pkt 3 na pkt 1 oraz pkt 4 na pkt 2. 

51) W § 52  ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) ustalenie warunków i trybu otrzymania stopni klasyfikacyjnych rocznych wyższych niż 

przewidywane z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; szczegółowe 

warunki i tryb ich otrzymania określają Warunki i tryb otrzymania wyższych niż przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz  rocznej klasyfikacyjnej oceny 

zachowania;” 

52) W § 52  ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych.” 

53) W § 52 ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości 

i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych; rodzice (prawni 

opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci podczas konsultacji 

w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;” 

54) W § 53 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej.” 

55) W § 53 ust. 7 otrzymuje brzmienie 

„7. Oceny zachowania ucznia dokonuje się na podstawie skali punktowej, która stanowi podstawę do 

analizy zachowania ucznia.” 

56) W § 53 ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„9. Ocenę zachowania ustala się według następujących kryteriów:” 

57) W § 53 ust. 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„11. Oceny zachowania wystawia się według następujących zasad:” 

58) W § 53 ust. 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w przypadku, gdy uczeń otrzymał 0 punktów w kategorii dotyczącej frekwencji – otrzymuje naganną 

ocenę zachowania bez względu na liczbę punktów otrzymaną w innych kategoriach; przy ustalaniu oceny 

śródrocznej i rocznej zachowania wychowawca bierze pod uwagę frekwencję ucznia, do dnia ustalonego 

przez dyrekcję w danym półroczu, z uwzględnieniem przewidzianego w Statucie czasu na 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=19-11-2019&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1481&qppozycja=1481
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=19-11-2019&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1818&qppozycja=1818
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2023&qplikid=3597&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolowych%2Dwarunkow%2Di%2Dsposobu%2Doceniania%2Dklasyfikowan
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2023&qplikid=3597&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolowych%2Dwarunkow%2Di%2Dsposobu%2Doceniania%2Dklasyfikowan
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usprawiedliwienie nieobecności; frekwencję z końca I półrocza (po wystawieniu oceny śródrocznej) 

wychowawca uwzględnia przy ustalaniu oceny w II półroczu;” 

59) W § 54 ust. 34 otrzymuje brzmienie: 

„34. Zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie określają odrębne przepisy.” 

60) W § 54 ust. 35 otrzymuje brzmienie: 

„35. Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego określają odrębne przepisy.” 

61) W § 56 uchyla się ust. 6. 

62) Dla zachowania jednolitości zapisów Statutu wszędzie tam, gdzie użyte są sformułowania: „CKP Nr 1” 

oraz „Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1”, wprowadza się odpowiednio zapis: „CKZ Nr 1”, 

„Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1”. 

63) Dla zachowania jednolitości zapisów Statutu wszędzie tam, gdzie użyte są sformułowania: „dyrektor”, 

„dyrektora”, „dyrektor szkoły”, „dyrektora szkoły”, „Dyrektor szkoły”, „Dyrektora szkoły”, „Dyrektor 

Zespołu” oraz „Dyrektora Zespołu”, wprowadza się odpowiednio zapis: „Dyrektor”, „Dyrektora”. 

64) Rozdziały Statutu numeruje się cyframi arabskimi. 

65) Przy opracowaniu tekstu ujednoliconego statutu uwzględniającego powyższe zmiany zostaną 

zastosowane zasady pisowni nazw własnych i ich skrótów przyjęte zgodnie z Nowym słownikiem 

poprawnej polszczyzny PWN, Wielkim słownikiem ortograficznym PWN oraz ustaleniami Rady Języka 

Polskiego. 

 


