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                            POSTANOWIENIA OGÓLNE 

        § 1 

 

Podstawa prawna 

1)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.   

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2003/118/1112 z późniejszymi 

zmianami). 

3) Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 2010/148/99 z późniejszymi 

zmianami). 

4) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 1998/21/93 z późniejszymi zmianami). 

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków  

i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży. 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych. 

9)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu 

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1641). 

12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych 

identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między 

bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych. 

13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 

15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu 

wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych  

i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. 

16) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania 

pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie 

wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć 

terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1554). 

17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół  

i placówek. 

18) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji  

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

19) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci  

i młodzieży. 

20) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 

zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. 

21) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-18-sierpnia-2017-r-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-przeprowadzania/szczegoly-akt/761
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-18-sierpnia-2017-r-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-przeprowadzania/szczegoly-akt/761
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-28-sierpnia-2017-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-indywidualnego-obowiaz/szczegoly-akt/758
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-28-sierpnia-2017-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-indywidualnego-obowiaz/szczegoly-akt/758
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-28-sierpnia-2017-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-indywidualnego-obowiaz/szczegoly-akt/758
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-28-sierpnia-2017-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-organizowania/szczegoly-akt/756
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-28-sierpnia-2017-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-organizowania/szczegoly-akt/756
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-28-sierpnia-2017-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-organizowania/szczegoly-akt/756
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-24-sierpnia-2017-r-w-sprawie-praktycznej-nauki-zawodu/szczegoly-akt/753
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-11-sierpnia-2017-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-zakresu/szczegoly-akt/731
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-11-sierpnia-2017-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-zakresu/szczegoly-akt/731
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-11-sierpnia-2017-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-zakresu/szczegoly-akt/731
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-11-sierpnia-2017-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-zakresu/szczegoly-akt/731
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-25-sierpnia-2017-r-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szk/szczegoly-akt/749
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-25-sierpnia-2017-r-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szk/szczegoly-akt/749
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-25-sierpnia-2017-r-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szk/szczegoly-akt/749
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-18-sierpnia-2017-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-organizacji-oraz-sposobu/szczegoly-akt/739
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-18-sierpnia-2017-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-organizacji-oraz-sposobu/szczegoly-akt/739
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-18-sierpnia-2017-r-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-wykonywania-przez-przedszkola-s/szczegoly-akt/747
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-18-sierpnia-2017-r-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-wykonywania-przez-przedszkola-s/szczegoly-akt/747
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-18-sierpnia-2017-r-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-wykonywania-przez-przedszkola-s/szczegoly-akt/747
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-18-sierpnia-2017-r-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-wykonywania-przez-przedszkola-s/szczegoly-akt/747
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-18-sierpnia-2017-r-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-udzie/szczegoly-akt/727
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-18-sierpnia-2017-r-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-udzie/szczegoly-akt/727
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-18-sierpnia-2017-r-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-udzie/szczegoly-akt/727
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-18-sierpnia-2017-r-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-udzie/szczegoly-akt/727
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-11-sierpnia-2017-r-w-sprawie-wymagan-wobec-szkol-i-placowek/szczegoly-akt/741
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-11-sierpnia-2017-r-w-sprawie-wymagan-wobec-szkol-i-placowek/szczegoly-akt/741
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-9-sierpnia-2017-r-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologiczno-p/szczegoly-akt/735
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-9-sierpnia-2017-r-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologiczno-p/szczegoly-akt/735
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-9-sierpnia-2017-r-w-sprawie-indywidualnego-obowiazkowego-rocznego-przygotowania-p/szczegoly-akt/730
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-9-sierpnia-2017-r-w-sprawie-indywidualnego-obowiazkowego-rocznego-przygotowania-p/szczegoly-akt/730
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-9-sierpnia-2017-r-w-sprawie-indywidualnego-obowiazkowego-rocznego-przygotowania-p/szczegoly-akt/730
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-9-sierpnia-2017-r-w-sprawie-warunkow-i-trybu-udzielania-zezwolen-na-indywidualn/szczegoly-akt/729
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-9-sierpnia-2017-r-w-sprawie-warunkow-i-trybu-udzielania-zezwolen-na-indywidualn/szczegoly-akt/729
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-9-sierpnia-2017-r-w-sprawie-warunkow-organizowania-ksztalcenia-wychowania-i-opi/szczegoly-akt/726
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-9-sierpnia-2017-r-w-sprawie-warunkow-organizowania-ksztalcenia-wychowania-i-opi/szczegoly-akt/726
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-9-sierpnia-2017-r-w-sprawie-warunkow-organizowania-ksztalcenia-wychowania-i-opi/szczegoly-akt/726
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22) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do 

publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz 

przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek 

nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1562). 

23) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

24) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli. 

25) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 

26) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. 

27) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia w zawodach. 

28) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania 

dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 703). 

29) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla 

kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.  

30) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

31) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w 

tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do 

pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

32) Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

33) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego. 

34) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie organizacji roku szkolnego. 

35) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. (Dz. U. 2015 poz. 1249). 

§ 2 

1. Organem prowadzącym jest miasto Gliwice, które sprawuje nadzór nad działalnością placówek w zakresie spraw 

finansowych i administracyjnych. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 

 
§ 3 

 

Ilekroć w dalszych zapisach Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

 

1) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Oświatowe. 

2) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd Miejski Gliwice ul. Zwycięstwa 21 z Wydziałem 

Edukacji ul. Jasna 31 w Gliwicach. 

3) organie nadzorującym – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 

41a. 

4) Zespół Szkół lub ZSS – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego 

„Grota” w Gliwicach. 

5) Branżowej Szkole I stopnia Nr 3 – w jej skład wchodzą oddziały klasowe Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

Nr 9 funkcjonujące na zasadach określonych w niniejszym statucie, do czasu ich wygaśnięcia tj. do końca roku 

szkolnego 2018/2019. 

6) Warsztatach Szkolnych – należy przez to rozumieć Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych im. 

Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach.  

https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-8-sierpnia-2017-r-w-sprawie-przypadkow-w-ktorych-do-publicznej-lub-niepubliczne/szczegoly-akt/728
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-8-sierpnia-2017-r-w-sprawie-przypadkow-w-ktorych-do-publicznej-lub-niepubliczne/szczegoly-akt/728
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-8-sierpnia-2017-r-w-sprawie-przypadkow-w-ktorych-do-publicznej-lub-niepubliczne/szczegoly-akt/728
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-8-sierpnia-2017-r-w-sprawie-przypadkow-w-ktorych-do-publicznej-lub-niepubliczne/szczegoly-akt/728
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-3-sierpnia-2017-r-w-sprawie-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-slu/szczegoly-akt/725
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-3-sierpnia-2017-r-w-sprawie-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-slu/szczegoly-akt/725
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-1-sierpnia-2017-r-w-sprawie-szczegolowych-kwalifikacji-wymaganych-od-nauczycieli/szczegoly-akt/740
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-1-sierpnia-2017-r-w-sprawie-szczegolowych-kwalifikacji-wymaganych-od-nauczycieli/szczegoly-akt/740
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-7-czerwca-2017-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organi/szczegoly-akt/719
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-7-czerwca-2017-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organi/szczegoly-akt/719
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-31-maja-2017-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadectw-dyplomow-panst/szczegoly-akt/716
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-31-maja-2017-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadectw-dyplomow-panst/szczegoly-akt/716
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-31-marca-2017-r-w-sprawie-podstawy-programowej-ksztalcenia-w-zawodach/szczegoly-akt/707
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-31-marca-2017-r-w-sprawie-podstawy-programowej-ksztalcenia-w-zawodach/szczegoly-akt/707
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-28-marca-2017-r-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-dla-publicznych-szkoldz-u/szczegoly-akt/692
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-28-marca-2017-r-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-dla-publicznych-szkoldz-u/szczegoly-akt/692
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-14-marca-2017-r-w-sprawie-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-oraz-poste/szczegoly-akt/698
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-14-marca-2017-r-w-sprawie-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-oraz-poste/szczegoly-akt/698
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-14-marca-2017-r-w-sprawie-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-oraz-poste/szczegoly-akt/698
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-14-marca-2017-r-w-sprawie-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-oraz-poste/szczegoly-akt/698
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-17-marca-2017-r-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicz/szczegoly-akt/689
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-17-marca-2017-r-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicz/szczegoly-akt/689
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-14-lutego-2017-r-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-pod/szczegoly-akt/680
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-14-lutego-2017-r-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-pod/szczegoly-akt/680
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-14-lutego-2017-r-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-pod/szczegoly-akt/680
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-14-lutego-2017-r-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-pod/szczegoly-akt/680
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-14-lutego-2017-r-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-pod/szczegoly-akt/680
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozporzadzenie-men-z-dnia-21-grudnia-2016-r-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-przeprow/szczegoly-akt/694
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozporzadzenie-men-z-dnia-21-grudnia-2016-r-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-przeprow/szczegoly-akt/694
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-13-grudnia-2016-r-w-sprawie-klasyfikacji-zawodow-szkolnictwa-zawodowego/szczegoly-akt/674
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-13-grudnia-2016-r-w-sprawie-klasyfikacji-zawodow-szkolnictwa-zawodowego/szczegoly-akt/674
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-22-sierpnia-2016-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-organizacji-roku-szkolne/szczegoly-akt/638
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rozp-men-z-dnia-22-sierpnia-2016-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-organizacji-roku-szkolne/szczegoly-akt/638
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7) terenie Zespołu Szkół– należy przez to rozumieć wszystkie obiekty budowlane i tereny wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach wyznaczone mapami 

geodezyjnymi, położone przy ulicach: Kilińskiego 24a i Strzelców Bytomskich 25. 

8) rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych. 

9) Dyrektorze Zespołu Szkół – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. 

Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach.  

10) nauczycielu – należy przez to rozumieć również wychowawcę, nauczyciela zawodu oraz innego pracownika 

pedagogicznego zatrudnionego w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”  

w Gliwicach.  

11) Radzie Pedagogicznej – jest wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach i należy przez to rozumieć wszystkich 

zatrudnionych w nich nauczycieli.  

12) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Samochodowych im. 

Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach reprezentujące rodziców uczniów wszystkich szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach.  

13) praktycznej nauce zawodu – należy przez to rozumieć zajęcia praktyczne, praktykę zawodową oraz  zajęcia 

praktyczne specjalizujące, prowadzone zarówno w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych 

im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach, jak i u pracodawców między innymi, na zasadach 

dualnego systemu kształcenia. 

14) regulaminie – dokumenty znajdujące się w sekretariacie dyrektora szkoły. 

 

                        § 4 
 

1. Zespół Szkół Samochodowych jest jednostką budżetową, która jawną gospodarkę finansową prowadzi według 

zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z późn. zm. 

2. Plan kont Zespołu Szkół Samochodowych  uwzględnia zasady określone w przepisach o rachunkowości. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Szkół samochodowych  jest plan dochodów i wydatków zwany planem 

finansowym  

4. Gospodarowanie środkami ujętymi na koncie rachunku dochodów własnych określa zarządzenie Dyrektora ZSS 

w sprawie powołania rachunku dochodów własnych, które nie jest sprzeczne z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Gliwicach w tej sprawie. 

 

 

 NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY 

 

        § 5 
 

Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach jest zespołem ogólnodostępnych 

publicznych szkół edukacyjnych typu ponadgimnazjalnego, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kilińskiego 24A oraz 

siedzibą Warsztatów Szkolnych mieszczących się w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25. 

 

  

       § 6 
 

W skład Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach wchodzą następujące 

publiczne szkoły:  
  

1) Technikum Nr 7. 
2) Branżowa  Szkoła I Stopnia Nr 3. 

 

§ 7 
 

Zespół może prowadzić  kształcenie na  Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w zakresie kwalifikacji 

wyodrębnionych w zawodach, zgodnie z kwalifikacją zawodów szkolenia zawodowego. 

 

 

    § 8 

                 
Szkoły wchodzące w skład Zespołu prowadzą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. 
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§ 9 
 

1. Zespół Szkół nosi imię Gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład Zespołu 

Szkół nie mają oddzielnych imion.  

2.        Oddziały Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3  określane są cyfrą arabską, oznaczającą bieżący rok nauki z dodaniem  

małej litery alfabetu: g, h, i, j, k. 

3.        Oddziały Technikum Nr 7  określane są cyfrą arabską, oznaczającą bieżący rok nauki z dodaniem małej 

      litery alfabetu: a, b, c, d, e, f oraz l. 

4.        W zależności od ilości utworzonych oddziałów w roku szkolnym oznaczenie literowe może ulec zmianie. 

5.        Oddziały KKZ  określane są symbolem kwalifikacji w zawodzie.  

 

   § 10 
 

Dopuszcza się tworzenie w ramach Zespołu Szkół nowych jednostek organizacyjnych. Decyzję w sprawie 

powołania nowej jednostki organizacyjnej w ramach Zespołu Szkół podejmuje organ prowadzący, na wniosek 

Dyrektora, po zasięgnięciu opinii merytorycznej Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

 

§ 11 

 
    Szkoły wchodzące w skład ZSS posiadają odrębne Statuty. 

 

          § 12 

 
1. Kierunki kształcenia oraz specjalności i specjalizacje w poszczególnych latach szkolnych są ujęte w zadaniach 

naborowych i arkuszu organizacyjnym zatwierdzonym corocznie przez Organ Prowadzący. 

2. Dla realizacji programu nauczania zajęć praktycznych oraz praktycznej nauki zawodu szkoła prowadzi Warsztaty 

Szkolne. 

 
            CELE I ZADANIA SZKOŁY 

         § 13 

Celem prowadzonej działalności oświatowej jest kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie młodzieży oraz 

dorosłych, przygotowanie do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz aktualizacji 

wiedzy zawodowej.  

          § 14 

ZSS realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie o systemie oświaty oraz  

w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1) Zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania. 

2) Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania wykształcenia i związanego z nim 

świadectwa ukończenia szkoły. 

3) Podnoszenie i doskonalenie umiejętności zawodowych. 

4) Przygotowanie do uzyskania tytułów kwalifikacji w  zawodach. 

5) Zapewnienie młodzieży pomocy w planowaniu kariery zawodowej i aktywnym wchodzeniu na rynek pracy. 

6) Przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

7) Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad ustawy stosownie do 

warunków i wieku uczniów - we współpracy z władzami oświatowymi, władzami miasta i środowiskowymi 

ośrodkami kulturowymi i artystycznymi. 

8) Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.  

9) Prowadzenia systematycznej działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej wśród 

uczniów, ich rodziców, wychowawców i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. 

10)  Zapewnienie uczniom korzystania z porad i pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

11)  Umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej  

 z poszanowaniem ich przekonań światopoglądowych. 

12)  Umożliwianie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

13)  Umożliwianie uczniowi realizowania indywidualnego nauczania oraz ewentualne ukończenie szkoły  

 w   skróconym czasie. 
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14) Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony   

środowiska naturalnego. 

15) Kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw uczniów i poszanowanie konstytucyjnych praw i    

wolności obywatelskich. 

16)   Wyrabianie wrażliwości uczniów poprzez działania  na rzecz wolontariatu.  

17) Sprawowanie funkcji opiekuńczych w stosunku do uczniów, uwzględniając ich wiek, możliwości rozwojowe, 

potrzeby środowiska, dostosowując je do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny. 

 

§ 15 

Do zadań ZSS należy w szczególności: 

 

1) Zapewnienie prawidłowego procesu kształcenia. 

2) Sprawowanie opieki nad uczniami i zapewnienie im bezpieczeństwa: 

 

a) w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych w szkole i organizowanych poprzez 

   szkołę poza jej terenem, 

b) w czasie przerw opieka nad uczniami sprawowana jest przez dyżurujących nauczycieli wg harmonogramu 

      obowiązującego w danym semestrze. 

 

3) Udzielanie wsparcia uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc pedagogiczna, psychologiczna, rzeczowa. 

4) Udzielanie pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

5) Utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

6) Doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

7) Organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów. 

8) Organizowanie egzaminu maturalnego i  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

9) Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz organizacja współdziałania szkoły z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 

  § 16 

1. Kierunki działań ZSS zmierzające do osiągnięcia założonych celów i zadań szczegółowo określają: 

 

1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, 

2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły.  

 

2. Realizacja celów i zadań ZSS następuje poprzez: 

 

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych, 

2) dostęp do wyposażenia i pomocy dydaktycznych służących rozwojowi intelektualnemu i fizycznemu uczniów, 

3) oddziaływania wychowawcze,  

4) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

     w Gliwicach, współpracą z sądem rodzinnym, Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji  

     Kryzysowej, 

5) ścisłą współpracę z rodzicami w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

6) współpracę ze środowiskiem lokalnym, 

7) organizację imprez szkolnych pozwalających na integrację wszystkich uczniów oraz kształtowanie  

      prawidłowych zasad współżycia młodzieży będącej na różnym poziomie wiekowym i rozwojowym, 

8) aktywizację uczniów, wychowanków do różnego rodzaju działalności samorządowej. 

 § 17 

1. Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdą klasę opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli zwanemu dalej 

"wychowawcą". 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój 

oddział przez cały cykl nauczania. 

3. Dyrektor Zespołu Szkół może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku: 

 

1) gdy przedmiot nauczany przez wychowawcę kończy się wcześniej niż w klasie programowo najwyższej, 

2) rażącego zaniedbywania obowiązków wychowawczo – opiekuńczych, 

3) z przyczyn wynikających z organizacji danego roku szkolnego. 
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4. W uzasadnionych przypadkach, z umotywowanym wnioskiem o zmianę wychowawcy do Dyrektora Zespołu Szkół 

- poprzez Radę Rodziców - może wystąpić grupa rodziców uczniów danej klasy, stanowiąca przynajmniej 2/3 

ogółu. 

 

 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 18 

1. Organami Zespołu Szkół są: 

 

1) Dyrektor, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

2. Organy Zespołu Szkół działają na podstawie opracowanych regulaminów, które nie mogą pozostać w sprzeczności 

z niniejszym statutem i zobowiązane są do podejmowania decyzji w granicach kompetencji oraz do współdziałania 

ze sobą. 

3. Formy rozwiązywania ewentualnych sporów pomiędzy organami Zespołu Szkół określa się następująco: 

 

1) spory pomiędzy organami Zespołu Szkół rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół, na pisemny wniosek co najmniej 

     jednego organu pozostającego w sporze, 

2) rozstrzygnięcie sporu następuje w formie pisemnej decyzji Dyrektora Zespołu Szkół, w terminie 14 dni od  

     daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, 

3) od rozstrzygnięcia Dyrektora Zespołu Szkół przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni do organu prowadzącego  

     lub organu nadzorującego Zespół Szkół, 

4) w przypadku, gdy stroną pozostającą w sporze jest Dyrektor Zespołu Szkół, spór rozstrzyga organ prowadzący 

      lub nadzorujący Zespół Szkół. 

 

§ 19 

1. Na czele Zespołu Szkół stoi Dyrektor Zespołu Szkół, który reprezentuje na zewnątrz wszystkie jego jednostki 

organizacyjne. 

2. Dyrektor utrzymuje ścisłe kontakty z organami sprawującymi bezpośredni nadzór nad Zespołem Szkół. 

3. Dyrektor kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym, organizuje i kontroluje pracę nauczycieli i innych osób 

zatrudnionych w Zespole Szkół jest ich bezpośrednim przełożonym.  

4. Dyrektor powierza stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze oraz odwołuje z nich po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

5. Dyrektor odpowiada za wszystkie sprawy Zespołu Szkół, a w szczególności: 

 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Zespołu Szkół, 

2) organizuje doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz doskonalenie pracy 

      kadry pedagogicznej, 

3) organizuje egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, 

4) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

5) dokonuje oceny pracy nauczycieli z wyjątkiem nauczycieli stażystów przy dokonywaniu oceny pracy 

      nauczyciela Dyrektor Zespołu Szkół może zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego, 

6) w zakresie awansu zawodowego nauczycieli: 

7) przydziela opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym, 

8) ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, 

9) powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli stażystów, ubiegających się o awans na nauczyciela  

      kontraktowego. 

10)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 

      aktywne działania prozdrowotne, 

11)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, przewodniczy pracy 

      Rady Pedagogicznej, przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne 

      wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 

12)  wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych niezgodnie z przepisami prawa, 

13)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół i ponosi odpowiedzialność za ich  

       prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

14)  utrzymuje kontakty z zakładami pracy, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi 
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      współpracującymi z Zespołem Szkół, współdziała z instytucjami określającymi potrzeby w zakresie 

      kształcenia i doskonalenia kadr, kwalifikacji zawodowej i doskonalenia zawodowego, zatrudniania 

      absolwentów, 

15) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

      pedagogicznych, 

16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych oraz zadania zlecone przez Organ Prowadzący 

      i Organ Nadzorujący. 

6. Dyrektor Zespołu Szkół decyduje w sprawach: 

 

1) skreślenia ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii  

      Samorządu Uczniowskiego, 

2) zezwolenia uczniowi na indywidualny tok lub program nauki, 

3) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników oraz prawidłowy podział zadań i ustalenie 

     odpowiedzialności pomiędzy członków zespołu kierowniczego i innych pracowników Zespołu Szkół 

4) przyznawania nagród i premii, zgodnie z regulaminem oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  

      i innym pracownikom, 

5) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród  

      i wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników. 

7. Dyrektorowi Zespołu Szkół podlegają bezpośrednio: 

 

1) wicedyrektor ds. pedagogicznych, 

2) kierownik Warsztatów Szkolnych, 

3) główny księgowy, 

4) kierownik gospodarczy. 

 

8. Dyrektor rozpatruje skargi i odwołania wnoszone przez rodziców i uczniów oraz podejmuje decyzje w tych 

sprawach. 

9. Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor lub kierownik Warsztatów Szkolnych. 

10. W przypadku poszerzenia działalności placówki istnieje możliwość stworzenia nowych stanowisk. 

§ 20 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem realizującym statutowe zadania Zespołu Szkół dotyczące kształcenia, 

wychowania i opieki. 

2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Zespołu Szkół oraz jego zmian i przedstawia do uchwalenia 

Radzie Rodziców. 

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół, a jej przewodniczącym 

jest Dyrektor. 

5. Swoje zadania statutowe, nauczyciele realizują na bieżąco w następujących zespołach: 

 

1)  oddziałowych (klasowych), skupiających nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale (klasie), 

2)  przedmiotowych, 

3)  wychowawczym, 

4)  innych – zadaniowo-problemowych, powołanych przez Dyrektora Zespołu Szkół w miarę bieżących potrzeb. 

 

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej 

przewodniczącego, na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej. Formą akceptacji przez Radę Pedagogiczną 

zaproszeń jest przyjęcie porządku obrad. 

7. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie 

wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrań poprzez kalendarium szkolne lub księgę zarządzeń. 

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze)  

w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 

szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Zespół Szkół, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

9. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które 

mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników. 

10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

 

1) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, programów autorskich  

i indywidualnego toku nauki uczniów, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
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3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

4) podejmowanie uchwał w sprawach wniosków wychowawców klas oraz innych pracowników szkoły w sprawie 

przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar włącznie ze skreśleniem z listy uczniów, 

5) zatwierdzanie zmian w Statucie Szkoły, 

6) zatwierdzanie, na wniosek rodziców, programu i warunków prowadzenia przedmiotów nadobowiązkowych 

7) zatwierdzanie wniosków zespołów powołanych przez Radę, 

8) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników do 30 marca 

każdego roku, 

9) Podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły, 

10)  ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub  

placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

 

1)  organizację pracy, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2)  szkolny zestaw programów nauczania, przed dopuszczeniem go do użytku szkolnego przez Dyrektora Zespołu   

Szkół, 

3)  projekt planu finansowego opartego na przyznanych Zespołowi Szkół przez organ prowadzący limitach, 

4)  wnioski Dyrektora Zespołu Szkół o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

5)  propozycje Dyrektora Zespołu Szkół w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach  

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

6)  kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole, 

7)  szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym, 

8)  akt założycielski Zespołu Szkół, związany z włączeniem w jego skład nowych typów szkół. 

 

12. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej 

członków. 

13. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu 

uchwały Dyrektor Zespołu Szkół niezwłocznie powiadamia Organ Prowadzący oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkołę uchyla 

uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 

14. Zgodnie z art.73 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 59 i 949) ustala 

się następujące zasady: 

 

1) wszystkie posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane, 

2) protokół musi zostać przyjęty większością głosów przez Radę Pedagogiczną, 

3) ostatecznej akceptacji protokołu dokonuje Przewodniczący Rady Pedagogicznej. W przypadku jego 

      nieobecności odpowiedzialność przejmuje jego zastępca lub osoba wskazana przez Dyrektora Szkoły, 

4) osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na 

      zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców,  

      a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki, 

5) protokolant ma maksymalnie 10 dni na zredagowanie protokołu, a każdy członek Rady Pedagogicznej ma 

     obowiązek zapoznać się z jego zapisem. Wniesione uwagi zostaną ostatecznie rozpatrzone przez Radę 

     Pedagogiczną na najbliższym posiedzeniu. 

§ 21 

1. W części Zespołu Szkół dotyczącej młodzieżowych jednostek organizacyjnych działa Samorząd Uczniowski zwany 

dalej Samorządem. 

2. Samorząd tworzą przedstawiciele wszystkich oddziałów młodzieżowych jednostek organizacyjnych Zespołu Szkół. 

3. Szczegółowe zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu 

Szkół Samochodowych, zatwierdzony przez Dyrektora po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.  

4. Organami pomocniczymi Samorządu są Samorządy klasowe. 

5. Samorząd ściśle współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

6. Samorząd wnioskuje, opiniuje w sprawach Zespołu Szkół, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw ucznia, takich jak: 

 

1) wpływanie na kształt organizacji życia szkolnego, 

2) rozwijanie i zaspokajanie własnych zainteresowań, 

3) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, 

4) opiniowanie: 

a) uchwał Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy Zespołu Szkół, 
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b) zadań opiekuńczo-wychowawczych i Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, 

c) dni dodatkowych wolnych od zajęć dydaktycznych. 

 

7. Opiekę nad Samorządem Dyrektor Zespołu powierza nauczycielowi, po uprzedniej konsultacji z uczniami. 

 

§ 22 

1. W części Zespołu Szkół dotyczącej jednostek organizacyjnych działa Rada Rodziców.  

2. W skład Rad Rodziców wchodzą minimum po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, które odbywa się na pierwszym zebraniu w danym 

roku szkolnym. 

3. Organami Rady Rodziców są: 

 

1) walne zebranie rodziców, 

2) zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas (trójek klasowych), 

3) prezydium Rady Rodziców, 

4) komisja rewizyjna Rady Rodziców. 

 

4. Zasady tworzenia i działania Rady Rodziców, gromadzenia oraz wydatkowania zgromadzonych środków, ustala 

Regulamin Rady Rodziców, uchwalony przez ogół rodziców, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem. 

5. Rada Rodziców uprawniona jest do występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw 

dotyczących Zespołu Szkół do jego statutowych organów oraz do Organu Prowadzącego i Organu Nadzorującego. 

6. Celem działania Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających 

do doskonalenia statutowej działalności Zespołu Szkół, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, 

a w szczególności: 

 

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

2) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, dla wspierania działalności Zespołu Szkół,  

      a także ustalania zasad wykorzystania tych funduszy, 

3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z nauczycielami prawa do: 

4)  znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w klasie i w szkole, 

5)  uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności, 

6) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Zespołu Szkół. 

 

7. Do kompetencji Rady Rodziców należą: 

 

1) występowanie do Dyrektora Zespołu Szkół i innych organów szkoły oraz organów nadzorujących  

      z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, 

2) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.  

     Jeżeli Rada Rodziców  w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą 

Pedagogiczną w tej sprawie, program ten ustala Dyrektor Zespołu Szkół w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.        

3) opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 

4) opiniowanie projektu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu Szkół, 

5) opiniowanie propozycji dni dodatkowych wolnych od zajęć dydaktycznych. 

  

 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 23 

1. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz terminy przerw świątecznych i ferii określają przepisy  

w sprawie organizacji roku szkolnego.  

2. Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu, biorąc pod 

uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne placówki, ustala w formie zarządzenia, dodatkowe dni wolne 

od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w wymiarze do 6 dni. Ponadto dzień 14 października każdego roku  uznaje 

się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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3. Dyrektor w terminie do 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów)  

o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez 

publikację w/w. zarządzenia. 

§ 24 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym rok szkolnym określa arkusz organizacji 

Zespołu Szkół opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie 

planów nauczania oraz Planu Finansowego Szkoły. Arkusz organizacji, po zaopiniowaniu przez organ nadzoru 

pedagogicznego, zatwierdza organ prowadzący Zespół Szkół. 

2. Podstawową jednostką jest oddział złożony z uczniów, którzy w roku  szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określonych Planem Nauczania.  

3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora, na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji  

z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy oraz bieżących aktów prawnych. 

4. Oddziały pierwsze (powinny) mogą liczyć do 30 uczniów. Dopuszcza się tworzenie oddziałów mniej licznych  

w klasach patronackich. 

5. Oddziały KKZ powinny liczyć minimum 20 słuchaczy. 

6. Dopuszcza się tworzenie oddziałów wielozawodowych. 

§ 25 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa 

tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i zatwierdzony 

przez Radę Pedagogiczną. 

2. W planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia się potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami  

w poszczególnych dniach tygodnia oraz różnicowania zajęć w każdym dniu. 

3. Podstawową formą pracy  są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie: 

 

1) klasowo – lekcyjnym i pracownianym - w wymiarze 45 min.; dopuszcza się jednostki metodyczne 90 min. 

2) zajęć praktycznych w wymiarze 60 minut. 

 

4. Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone innymi systemami np. podczas wycieczek i wyjazdów. 

5. Do realizacji celów statutowych w służą: 

 

1) pomieszczenia klasowe, 

2) pracownie przedmiotów ogólnokształcących, 

3) pracownie i gabinety przedmiotowe do nauczania przedmiotów zawodowych, 

4) pracownie komputerowe z dostępem do  Internetu, 

5) sala gimnastyczna i siłownia, 

6) biblioteka wraz z czytelnią i komputerowymi stanowiskami multimedialnymi, 

7) szkolny radiowęzeł, 

8) gabinet pedagoga szkolnego, 

9) gabinet pielęgniarski, 

10)  plac manewrowy dla samochodów ZSS przystosowanych do nauki jazdy, 

11)  boisko szkolne i miasteczko ruchu drogowego. 

§ 26 

1. Rozpoczęcie zajęć w pracowniach i w warsztatach szkolnych może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez 

prowadzącego zajęcia, że stan maszyn i innych urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy,  

a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

2. Przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w warsztatach i pracowniach, 

uczniów zaznajamia się z zasadami i metodami pracy, zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy 

wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. 

3. Zajęcia z wychowania fizycznego oraz inne zajęcia sportowe są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń 

zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział  

z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. Uczestnika zajęć 

uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne nauczyciel prowadzący zwalnia w danym dniu z wykonywania 

planowanych ćwiczeń. 

4. Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim 

wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia 
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powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa, wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby 

powierzone opiece szkoły lub placówki. 

5. Plan ewakuacji szkoły lub placówki umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający do niego dostęp. 

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej osoby. 

7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły 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. 

§ 27 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- 

wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród 

rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół oraz inne osoby na zasadach 

określonych w regulaminie biblioteki. 

3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

3) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, 

4) wykorzystanie programów komputerowych do celów dydaktycznych i wychowawczych. 

 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają korzystanie z niej podczas zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu i są 

dostosowane do godzin pracy Zespołu Szkół. 

5. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, do których obowiązku należy w szczególności: 

 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

     efektywne posługiwanie się technologią informatyczną, 

3) gromadzenie, ewidencję, opracowanie, selekcję i konserwację zbiorów oraz organizację warsztatu 

      informacyjnego, zwłaszcza prowadzenie katalogów księgozbioru - alfabetycznego i rzeczowego, 

4)  popularyzację nowości wydawniczych, 

5)  współpracę z nauczycielami i rodzicami, zwłaszcza w zakresie przysposobienia czytelniczego, 

6)  pomoc w uzyskaniu przez nauczycieli, wychowawców, organizacje młodzieżowe oraz koła zainteresowań –  

      materiałów pomocniczych w organizowaniu różnych form zajęć, 

7)  rozbudzanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyków 

      czytania i uczenia się, 

8)  dokonanie inwentaryzacji księgozbioru wraz z inwentaryzacją Zespołu Szkół, 
9)  udzielanie pomocy i instruktarzu metodycznego, 
10)  organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

 

 

      PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU 

§ 28 

1. Praktyczna nauka zawodu – kształcenie praktyczne dla uczniów ZSS, organizowana jest przez Warsztaty Szkolne, 

które są integralną częścią Zespołu Szkół Samochodowych. Prowadzą one swoją działalność szkoleniową, 

usługową i produkcyjną na podstawie własnego regulaminu, spójnego ze statutem ZSS, w oparciu o rachunek 

dochodów własnych. 

2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i zajęć 

specjalizujących, m.in. poprzez świadczenie usług dla ludności. 

3. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w ciągu całego roku szkolnego. 

4. Praktyczna nauka zawodu jest prowadzona w grupach lub indywidualnie. 

5. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania i uwzględniać specyfikę nauczanego 

zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania 

praktycznej nauki zawodu. 

6. Warsztaty Szkolne mogą realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, zlecone przez inne szkoły  

z terenu miasta Gliwice. 

7. Warsztaty Szkolne mogą być organizatorem lub współorganizatorem kursów i szkoleń w formach pozaszkolnych 

dla uczniów i klientów zewnętrznych. 
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8. Na terenie Warsztatów Szkolnych mogą być organizowane we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną  

w Jaworznie, egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i inne zadania związane z opracowaniem, 

standaryzacją i przygotowaniem egzaminów zawodowych. 

9. Działalność produkcyjna i usługowa i szkoleniowa Warsztatów Szkolnych nie może być sprzeczna ze statutową 

działalnością oraz interesem uczniów odbywających szkolenie praktyczne. 

10. Szkoła zawiera umowy z firmami i zakładami pracy, w celu skierowania uczniów na okresowe praktyki zawodowe 

oraz realizacji części zajęć praktycznych wykraczających poza możliwości organizacyjne na Warsztatach 

Szkolnych. 

11. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia na podstawie: 

 

1) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą, 

2) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym 

              uczniów na praktyczną naukę zawodu. 

 

12. W przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, 

pracodawca w sposób określony w umowie, może zgłaszać dyrektorowi szkoły wnioski do treści programu 

nauczania, w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane. 

13. Uczeń kształcony jako młodociany pracownik, który nie ukończył 16 roku życia zobowiązany jest do dostarczenia 

pozytywnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dot. braku przeciwwskazań do rozpoczęcia nauki jako 

młodociany pracownik, do dnia rozpoczęcia zajęć. 

14. Uczniowie ZSS mogą odbywać praktykę zawodową w Warsztatach Szkolnych. 

15. Podczas zajęć praktycznych i praktyk w zakładach i stacjach serwisowych, uczniowie znajdują się pod opieką 

wyznaczonych pracowników oraz osoby odpowiedzialnej za organizację pracy wyznaczonej z ramienia firmy. 

Nadzór Pedagogiczny z ramienia szkoły sprawują wyznaczone osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze 

lub inni nauczyciele. 

16. Uczniowie podczas zajęć praktycznych i praktyk w zakładach i stacjach serwisowych zobowiązani są do 

przestrzegania wszystkich zasad i przepisów wynikających z niniejszego Statutu oraz szczegółowych regulaminów 

obowiązujących na terenie Zespołu Szkół Samochodowych, a także z przepisów i regulaminów opracowanych  

i obowiązujących na terenie firmy w której realizują praktyczną naukę zawodu.  

  

  

 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 29 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, szczegółowy zakres ich praw i obowiązków określa 

pisemnie Dyrektor Zespołu Szkół. 

3. Dyrektor Szkoły może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy Dyrektorem 

Zespołu Szkół, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

§ 30 

1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego 

rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać 

młodzież w umiłowaniu Ojczyzny w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich 

zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki 

tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

3. Do podstawowych zadań nauczyciela należą: 

 

1) troska o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na zajęciach lekcyjnych w czasie przerw, gdy pełni dyżur  

      i w trakcie zajęć pozalekcyjnych, 

2) prawidłowe prowadzenie procesu dydaktycznego, 

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, zwłaszcza poprzez 

      indywidualizację nauczania w czasie lekcji i poza nimi, 

5) bezstronność, obiektywizm i jawność w ocenianiu oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, 
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6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia i przy 

      współpracy z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, rodzicami i kierownictwem Zespołu Szkół, 

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez: 

 

a) pracę własną, 

b) pracę w ramach zespołu przedmiotowego, 

c) kontakt z nauczycielem – metodykiem, 

d) uczestnictwo, w miarę możliwości, w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego. 
 

§ 31 

1. W celu realizacji zadań statutowych Rady Pedagogicznej, w Zespole Szkół powołane są przez Dyrektora zespoły 

problemowo-zadaniowe. 

2. Pracą poszczególnych zespołów kierują przewodniczący powołani przez Dyrektora Zespołu Szkół, na wniosek 

danego zespołu. 

3. W Zespole Szkół powołane są następujące zespoły problemowo-zadaniowe, szczegółowe zadania określają 

regulaminy poszczególnych zespołów: 

 

1) Zespoły przedmiotowe: Zespół Przedmiotów Humanistycznych, Zespół Przedmiotów Matematyczno-

Przyrodniczych, Zespół Języków Obcych, Zespół Przedmiotów Sportowo-Obronnych, Zespół Kształcenia 

Zawodowego, 

2) Zespoły Oddziałowe, 

3) Zespół Wychowawczy, 

4) Zespół ds. Interwencji Kryzysowej, 

5) Zespół ds. Wolontariatu, 

6) Inne, w zależności od potrzeb. 

 

4. Przewodniczący poszczególnych zespołów przedmiotowych składają Dyrektorowi Zespołu Szkół okresowe 

sprawozdania z działalności zespołu. 

                                

                                ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE 

 § 32 

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu i grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół przewodniczący zespołu. 

3. Do zadań zespołów przedmiotowych należą: 

 

1) współdziałanie z Dyrektorem Zespołu Szkół i Radą Pedagogiczną w zakresie realizacji podstaw 

      programowych oraz stosowania właściwych metod pracy, 

2) doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej i zapewnienie odpowiedniego poziomu nauczania  

      i wysokiej sprawności kształcenia, 

3) wspólne opracowanie szczególnych kryteriów przedmiotowych systemów oceniania uczniów  

       z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz sposobu badania wyników nauczania, 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla 

      początkujących nauczycieli, 

5) współdziałania w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, Warsztatów Szkolnych, oraz 

     uzupełnienia ich wyposażenia, 

6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów 

      nauczania, 

7) organizowanie pozalekcyjnych form dydaktycznych: wycieczek naukowych, uczestnictwa młodzieży  

w spektaklach artystycznych, uroczystościach środowiskowych itp., 

8) koordynacja form opieki nad uczniem szczególnie uzdolnionym i wykazującym duże trudności w nauce, 

9) powiązanie treści nauczania z potrzebami lokalnego rynku pracy, 

10) organizowanie otwartych zajęć dydaktycznych. 
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                                             WYCHOWAWCY 

     § 33 

1. Zadaniem wychowawcy jest planowanie i sprawowanie opieki wychowawczej z uwzględnieniem wieku, potrzeb  

i możliwości uczniów, a w szczególności: 

 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces uczenia się oraz przygotowania do życia  

      w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów i w społeczności 

      szkolnej. 

 

2. Wychowawca dla realizacji swych zadań: 

 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) spełnia rolę rzecznika praw i potrzeb rozwojowych wychowanka, 

3) inicjuje poczynania uczniów i nadzoruje je w formie partnerskiego współuczestnictwa, 

4) organizuje wspólnie z uczniami i ewentualnie rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające  

5) jednostkę, integrujące zespół uczniowski i wyzwalające aktywność uczniów na forum szkoły i w środowisku  

     społecznym, 

6) na podstawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, ustala treści i formy zajęć tematycznych na 

      godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

7) współdziała z pedagogiem szkolnym, nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując 

      ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna 

opieka - dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i uczniów z trudnościami  

i niepowodzeniami, 

8) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu: 

 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania i udzielania sobie wzajemnej pomocy w wychowawczych działania rodziców  

      i wychowawcy, 

c) włącza rodziców w sprawy życia klasy i szkoły, 

d)  współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc  

      w rozpoznaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów, 

e)   prowadzi dokumentację klasy i poszczególnego ucznia. 

 

3. Współpraca wychowawcy z rodzicami odbywa się w formie: 

 

1) zebrań, konsultacji informacyjnych, interwencyjnych i doraźnych, 

2) spotkań z trójką klasową, 

3) rozmów i kontaktów indywidualnych, 

4) informowania telefonicznego, listowego lub mailowego,   

5) współuczestnictwa w różnych działaniach wychowawczo – opiekuńczych, 

6) pomocy techniczno - organizacyjnej na rzecz szkoły, 

7) wspólnego ustalania ewentualnych problemów przekazywanych na forum Rady Rodziców. 

 

4.  Wychowawca zobowiązany jest do: 

 

1) co najmniej dwukrotnego odbycia spotkań, konsultacji informacyjnych z rodzicami /tzw. wywiadówek/  

     w każdym semestrze, 

2) kontaktu wychowawczego z rodzicami i niezwłocznego informowania rodziców, 

      w przypadku złej frekwencji, wyników w nauce lub przejawów niedostosowania społecznego dziecka, 

3) informowania Dyrektora Zespołu Szkół o stanie wychowawczym swojego oddziału (klasy), 

4) organizowania wycieczek i imprez kulturalno-oświatowych. 

 

5. Wychowawca ma prawo do pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony wyznaczonych, doświadczonych 

kolegów - opiekunów, kierownictwa szkoły i wskazanych placówek i instytucji oświatowo – wychowawczych  

i naukowych. 
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 ZESPOŁY ODDZIAŁOWE (NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W DANEJ KLASIE) 

   § 34 

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, którego zadaniem jest  

w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego  

i Programu Nauczania w danym zawodzie oraz Programu Nauczania z zakresu kształcenia w danym profilu,  

z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego, a także: 

 

1) uzgadnianie wyboru podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, 

2) ustalenie wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć,  

3) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania przedmiotowego oraz sposobów badania wyników 

      nauczania, 

4) analizowanie wyników nauczania, 

5) opiniowanie autorskich programów nauczania oraz innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

6) organizowanie konferencji szkoleniowych we własnym zakresie w ramach wewnątrzszkolnego 

doskonalenia nauczycieli, 

7) planowanie zakupów pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania. 

 
 

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 35 

                                    Zasady rekrutacji do szkół 

 

Zasady rekrutacji do szkół wchodzących w skład ZSS określone są w Statutach: Technikum nr 7, Branżowej szkoły 

I Stopnia Nr 3 oraz regulaminie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. 
 

  Uczniowie mają prawo do: 

§ 36 

 

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. 

2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę jego godności osobistej. 

3. Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami - o ile przeznaczone na to 

środki finansowe szkoły lub Rady Rodziców - na to pozwalają. 

4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym. 

5. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych, 

religijnych, jeżeli nie naruszają tym dobra innych osób. 

6. Rozwijania zainteresowań i zdolności. 

7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce. 

8. Dostosowania na podstawie opinii poradni specjalistycznej wymagań edukacyjnych do swoich możliwości. 

9. Dofinansowania wycieczki szkolnej w zakresie 20% kwoty wniesionej jako składka na konto Rady Rodziców. 

10.    Uzyskania informacji, z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem o sprawdzianach pisemnych 

wymagających   powtórzenia większego zakresu materiału. W ciągu 1 dnia może się odbyć tylko jeden taki 

sprawdzian, w ciągu tygodnia mogą się odbyć najwyżej trzy sprawdziany. 

11. Otrzymania poprawionych i ocenionych sprawdzianów pisemnych w ciągu tygodnia, natomiast prac klasowych – 

do dwóch tygodni. 

12. Ponownego sprawdzania wiadomości w uzgodnionym terminie. 

13. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki również podczas zajęć 

pozalekcyjnych. 

14. Wpływania na życie Zespołu Szkół przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się działających organizacjach 

działających w Zespole Szkół.         

15. Egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego.  Tryb egzaminów i składania podań określa regulamin oceniania  

i klasyfikowania MEN - regulamin powinien być przedstawiony uczniom i omówiony przez wychowawcę. 

16. Indywidualnej zmiany wymagań edukacyjnych na warunkach określonych przepisami, ubiegania się o zezwolenie 

na indywidualny program lub tok nauki. 

17. Odwołania od  trybu wystawienia oceny z zajęć edukacyjnych.  
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18. Uzyskiwania bieżącej informacji o własnym poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 

19. Informacji o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz zachowania. 

20. Odmówienia wykonania poleceń, które są sprzeczne z prawem lub zagrażają bezpośrednio życiu lub zdrowiu. 

21. Uczestniczenia w zajęciach umożliwiających uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej, rocznej lub 

semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych, dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności na tych zajęciach. 

22. Złożenia umotywowanego wniosku do Rady Pedagogicznej o wyrażenie zgody na zdawanie egzaminu 

klasyfikacyjnego, w przypadku nieklasyfikowania z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych. 

23. Zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Zespołu, jeżeli uzna, że roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. 

24. Zdawania egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w przepisach. 

25. Dodatkowego terminu egzaminu poprawkowego, jeśli z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie. 

26. Korzystania z pomieszczeń i pomocy dydaktycznych Zespołu, na warunkach określonych odrębnymi regulaminami 

27. uzyskiwania wszechstronnej pomocy, w przypadku trudności w opanowaniu wiadomości lub umiejętności z zakresu 

realizowanego programu nauczania. 

28. Pomocy ze strony szkoły w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju zawodowego. 

29. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

30. Wpływania na życie szkoły i Zespołu poprzez działalność samorządową. 

 

Uczniowie mają obowiązek:  

§ 37 

1. Rzetelnego i systematycznego zdobywania wiadomości i umiejętności pod kierunkiem nauczyciela. 

2. Systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych oraz uzupełnianie braków wynikających  

z absencji, wykonywania prac domowych zgodnie z wymogami nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne  

i opiekuńczo-wychowawcze. 

3. Usprawiedliwienia nieobecności w szkole tj. pisemne usprawiedliwienie rodziców w przypadku ucznia 

niepełnoletniego lub pisemne usprawiedliwienie ucznia pełnoletniego o ile rodzice nie postanowią inaczej. 

Usprawiedliwienie nieobecności ma nastąpić na pierwszej lekcji wychowawczej po powrocie ucznia do szkoły. 

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie był obecny na zajęciach szkolnych przez okres przynajmniej  

1 tygodnia może być zwolniony z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów przez okres 3 dni. 

4. Prowadzenia na bieżąco zeszytu przedmiotowego lub innej wymaganej dokumentacji. 

5. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników. 

6. Szanowania przekonań innych osób i przeciwstawiania się wszelkim przejawom agresji, nietolerancji i innych 

niewłaściwych zachowań. 

7. Schludnego i kulturalnego wyglądu, nienoszenia ekstrawaganckich ozdób, symboli, itp., które w wymowie swej są 

aspołeczne, obrażające uczucia innych członków społeczności szkolnej. Szczegółowe zasady określa regulamin 

„Obowiązujący strój uczniowski”. 

8. Respektowaniu zakazu opuszczania, w trakcie trwania zajęć dydaktycznych, w tym na przerwach międzylekcyjnych 

budynku szkoły i ogrodzonego terenu szkoły  bez zgody nauczyciela. 

9. Respektowania zakazu palenia tytoniu i e-papierosów lub ich pochodnych, wnoszenia i picia alkoholu, zażywania 

           narkotyków, dopalaczy oraz bycia pod wpływem alkoholu, substancji narkotycznych oraz dopalaczy na terenie 

szkoły  i warsztatów szkolnych (zasady opisane w procedurze). 

10.       Respektowania zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych w salach 

dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych.   

11. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole Szkół Samochodowych. 

12. Zgłaszania wychowawcy, nauczycielom, dyrekcji wszelkich nieprawidłowości niezgodnych ze statutem ZSS. 

13. Przeciwdziałania wszelkim przejawom marnotrawstwa, kradzieży i niszczenia mienia szkolnego; dbanie o ład  

i porządek w obiektach na terenie Zespołu Szkół. Uczeń lub zespół klasowy są materialnie odpowiedzialni za 

spowodowane zniszczenia pomieszczeń lub sprzętu szkolnego. Usunięcie zniszczeń i ich skutków lub finansowe 

pokrycie szkody musi nastąpić w ciągu jednego tygodnia od ich spowodowania. 

14. Przestrzegania postanowień zawartych w zarządzeniach wydawanych przez Dyrektora Zespołu Szkół lub inne 

uprawnione osoby. 

15. Zgłaszania nauczycielowi prowadzącemu zajęcia stanu zdrowia ograniczającego lub uniemożliwiającego 

uczestniczenie w zajęciach. 

16. Przekazywania rodzicom komunikatów dyrekcji, wychowawcy klasy i innych nauczycieli, podawanych pisemnie 

lub ustnie. 
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§ 38 

1. Uczniów ZSS, którzy swą postawą i zaangażowaniem oraz wynikami w nauce są przykładem dla innych, 

wyróżniania się. 

2. Wyróżnienie odbywa się na umotywowany wniosek samorządu klasowego, uczniowskiego i  innych nauczycieli  

i pracowników Zespołu Szkół oraz wychowawcy klasy. 

3. Wyróżnienie może mieć formę: 

 

1) pochwały wychowawcy klasy, 

2) pochwały Dyrektora Zespołu Szkół, 

3) pochwały Rady Pedagogicznej, 

4) anulowania (zatarcia) wcześniej wymierzonych kar, 

5) dyplomu uznania, 

6) listu pochwalnego, 

7) nagrody rzeczowej, 

8) reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. 

 

4. Fakt udzielenia wyróżnienia wychowawca klasy odnotowuje w dzienniku elektronicznym. 

5. Udzielone uczniowi nagrody i wyróżnienia mają bezpośredni wpływ na ocenę z zachowania. 

6. Uczeń może odwołać się od przyznanej nagrody poprzez wychowawcę do  Dyrektora Zespołu Szkół. Odwołanie 

musi być przedstawione na piśmie z uzasadnieniem w terminie 14 dni od odebranej nagrody. 

 

§ 39 

1. Uczniom ZSS, którzy naruszają postanowienia wewnątrzszkolnych norm prawnych wymierza się statutowe kary 

dyscyplinarne. 

2. Wymierzanie kar odbywa się na wniosek osób, które w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiadają za proces 

dydaktyczno-wychowawczy. 

3. Uczniom ZSS mogą być wymierzone poniższe statutowe kary dyscyplinarne: 

 

1) upomnienie wychowawcy klasy – czas trwania 6 miesięcy, 

2) nagana wychowawcy klasy – czas trwania 6 miesięcy, 

3) upomnienie Dyrektora Zespołu Szkół – czas trwania 6 miesięcy, 

4) nagana Dyrektora Zespołu Szkół – czas trwania 6 miesięcy, 

5) przeniesienie do innej szkoły nie wchodzącej w skład Zespołu Szkół, 

6) przeniesienie do klasy równoległej, o ile istnieje taka możliwość, 

7) skreślenie z listy uczniów (dotyczy uczniów pełnoletnich). 

 

4. Fakt ukarania ucznia statutową karą dyscyplinarną, wychowawca klasy odnotowuje w dzienniku. 

5. Okres obowiązywania kary nagany Dyrektora ustala się na 6 miesięcy lub 1 rok kalendarzowy. Jeżeli w okresie 

obowiązywania kary uczeń popełni wykroczenie kwalifikujące je do nagany podlega on skreśleniu z listy uczniów.  

W uzasadnionych przypadkach, po udzieleniu drugiej nagany, Dyrektor Zespołu Szkół może odstąpić od skreślenia 

ucznia z listy, jednak obie nagany pozostają w dokumentach ucznia do zakończenia obowiązywania tej drugiej. 

6. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, w przypadku drastycznego naruszenia przepisów 

wewnątrzszkolnych, do których zalicza się m.in.: 

 

1) pobicia o charakterze umyślnego aktu przemocy zagrażającego bezpieczeństwu innych uczniów, 

2) psychicznego i fizycznego znęcania się nad młodszymi kolegami, szczególnie uczniami klas pierwszych, 

      którzy przeżywają trudny okres adaptacyjny, 

3) przynoszenie do Zespołu Szkół oraz rozprowadzanie wśród uczniów narkotyków, innych środków   

psychoaktywnych, 

4) odmowy przyjęcia pomocy i poddania się leczeniu przez ucznia uzależnionego, 

5) spożywanie alkoholu na terenie Zespołu Szkół, 

6) zuchwałą kradzież, 

7) celowe niszczenie mienia szkolnego i dewastacji pomieszczeń, o ile w odpowiednim czasie uczeń nie wywiąże 

      się z obowiązku naprawiania szkody, 

8) długotrwałego lekceważenia podstawowych obowiązków szkolnych, a w szczególności opuszczenia bez 

      usprawiedliwienia powyżej 50% lekcji, 

9) fałszywe powiadomienie o zagrożeniu osób i obiektów Zespołu Szkół, 

10)  czyny nieobyczajne np. molestowanie, 

11)  działalność w rażący sposób naruszającą zasady tolerancji światopoglądowej, religijnej, rasowej i kulturowej 
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12)  wniesienie lub użycie na teren obiektów Zespołu Szkół przedmiotów i materiałów w stanie stałym, ciekłym 

       lub gazowym, które zagrażają bezpieczeństwu osób i obiektów, 

13)  uporczywe niestosowanie się do zakazu używania telefonów komórkowych podczas zajęć dydaktycznych. 

 

7. Uczeń może odwołać się od nałożonej kary poprzez Dyrektora Zespołu Szkół do Śląskiego Kuratora Oświaty. 

Odwołanie musi być przedstawione na piśmie z uzasadnieniem w terminie 14 dni od odebranej kary. 

8. Wniesienie odwołania od decyzji Dyrektora Zespołu Szkół wstrzymuje jej wykonanie. 

9. Do czasu uprawomocnienia się decyzji, uczeń korzysta z wszystkich praw oraz ma obowiązek wypełniania 

wszystkich ciążących na nim obowiązków. 

10. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

11. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez ucznia lub słuchacza regulują odrębne 

przepisy. 

12. Wymierzone statutowe kary dyscyplinarne mają bezpośredni wpływ na ocenę zachowania ucznia. 

§ 40 

1. Dyrektor Zespołu Szkół, na pisemną umotywowaną prośbę ucznia lub jego rodziców, w uzasadnionych 

przypadkach, biorąc pod uwagę dobro ucznia oraz kryteria może zawiesić czasowo wykonanie kary skreślenia albo 

przeniesienia do innej szkoły niewchodzącej w skład Zespołu Szkół, na okres nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od 

daty uchwały Rady Pedagogicznej w tej sprawie. 

2. Kryteriami uzasadniającymi decyzję o zawieszeniu przez Dyrektora Zespołu Szkół wykonania uchwały Rady 

Pedagogicznej, o której mowa w ust. 1. są:  

 

1) postawa ucznia przed popełnieniem wykroczenia skutkującego decyzją o skreśleniu lub przeniesieniu, 

2) frekwencja wynosząca co najmniej 90 % w bieżącym roku szkolnym oraz frekwencja w poprzednich latach, 

3) ilość godzin nieusprawiedliwionych nie przekraczająca 5% ogólnej ilości godzin opuszczonych w bieżącym 

      roku szkolnym, 

4) ilość godzin nieusprawiedliwionych w poprzednich latach, 

5) dotychczasowe wyróżnienia, które otrzymywał uczeń za swą postawę oraz wyniki w nauce w bieżącym roku 

      szkolnym oraz w poprzednich latach, 

6) sytuacja rodzinna, mająca bezpośredni wpływ na postawę ucznia, potwierdzona przez pedagoga szkolnego, 

7) działalność społeczna na rzecz klasy, szkoły lub Zespołu Szkół, 

8) opinia o uczniu obejmująca dotychczasowy okres pobytu w szkole, wydana przez wychowawcę klasy, 

pedagoga szkolnego, samorząd klasowy i Samorząd Uczniowski, 

9) udzielenie poręczenia przez Samorząd Uczniowski, albo Radę Rodziców, albo nauczyciela nie będącego 

      wychowawcą klasy, do której uczęszcza ukarany uczeń. 

 

3. Poręczenie, o którym mowa w ust. 2, pkt i. jest skuteczne pod warunkiem podpisania ucznia i jego rodzica kontraktu 

zawierającego warunki poręczenia, oraz spełnienie wszystkich warunków zawartych w kontrakcie. 

4. Kontrakt dołącza się do prośby ucznia i jego rodziców o zawieszenie wykonania uchwały Rady Pedagogicznej. 

5. Dyrektor Zespołu Szkół zobowiązuje wychowawcę klasy, a także organy lub osoby udzielające poręczenia, do 

złożenia pisemnej informacji o wywiązywaniu się przez ucznia z przyjętych warunków zawieszenia kary. 

6. W przypadku negatywnych opinii zawartych w informacjach organów lub osób, o których mowa w ust. 5. oraz nie 

spełnieniu warunków poręczenia, Dyrektor Zespołu Szkół przerywa dalszy bieg zawieszenia i realizuje uchwałę 

Rady Pedagogicznej. 

7. Dyrektor Zespołu Szkół, po przeprowadzonej analizie dokumentacji i uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, 

podejmuje decyzję o przywróceniu ucznia do społeczności szkolnej. 

8. Do akt osobowych ucznia włącza się decyzję Dyrektora Zespołu Szkół o skreśleniu oraz decyzję w sprawie 

przywrócenia ucznia do społeczności szkolnej. 

9. Uczeń wobec którego Dyrektor Zespołu Szkół podjął decyzję o przywróceniu do społeczności szkolnej, do 

ukończenia nauki w szkole, nie może ponownie zwrócić się z prośbą o zawieszenie wykonania uchwały Rady 

Pedagogicznej w sprawie skreślenia z listy uczniów albo przeniesienia do innej szkoły. 

  

 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 § 41 

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego określają statuty jednostek wchodzących w skład ZSS. 

 



 
Zespół Szkół Samochodowych im. Generała Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach 

 

21 

 

OPIEKA ZDROWOTNA   

§ 42  

1. Uczniowie objęci są świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej. 
2. Organizację oraz formy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy o powszechnym 

ubezpieczeniu zdrowotnym. 

3. Poddanie się profilaktycznym badaniom lekarskim jest obowiązkiem ucznia. 

 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

              § 43  

1. W Zespole Szkół zorganizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla wszystkich uczniów, rodziców  

i nauczycieli, którzy chcą z tej formy pomocy skorzystać. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne oraz nieodpłatne i odbywa się na wniosek 

ucznia, rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, higienistki szkolnej, poradni, 

asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz 

zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno‐wyrównawczych, zajęć specjalistycznych: korekcyjno‐ 
kompensacyjnych, logopedycznych, indywidualnej ścieżki edukacyjnej oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i 

kariery zawodowej, warsztatów, porad i konsultacji dla rodziców. 

4. Pedagog szkolny udziela porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Mają one na celu doskonalenie 

umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz wspomagają proces wychowawczy. 

5. Do zadań pedagoga zatrudnionego w Zespole Szkół należy w szczególności: 

 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy 

      psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców 

      i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo- 

      profilaktycznego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, 

5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo- 

      profilaktycznego, 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez ZSS na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli  

        w zakresie wyboru przez uczniów kierunku dalszego kształcenia,  

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji  

      życiowej. 

 

§ 44 

 

 1.  Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród 

uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 

szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. Działalność ta obejmuje działania uprzedzające mające na celu 

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, 

charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, 

niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia lub wychowanka 

oraz jego otoczenia społecznego. 
2.        Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej 

          i wskazującej. Działalność profilaktyczna obejmuje: 

 

               1)  w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju 

                    i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych 

                    niezależnie od   poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji, 

 2) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację 

rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań 

ryzykownych, 
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 3)  w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania 

środków i substancji lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako 

zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 
3.      Działania profilaktyczne w obejmują w szczególności: 

 

1) realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych  i promocji 

zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz    realizowanych celów 

profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

2)   przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy 

działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, 

przynależności i satysfakcji życiowej, 

         3)  kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji przez uczniów, 

         4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji 

              profilaktycznej, 

         5)  włączanie w razie potrzeby w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny działań z zakresu 

              przeciwdziałania używaniu środków i substancji psychoaktywnych. 

 
4.        Szkoła współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, w tym 

poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia 

zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi 

i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, Policją i pracodawcami. Współpracuje w szczególności 

przy opracowaniu diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz 

czynników ryzyka.  
5.    W ramach działalność wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej wśród uczniów Szkoła 

opracowuje w każdym roku szkolnym diagnozę. 
6.   W oparciu o diagnozę, nauczyciel lub wychowawca w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły wybiera formę, 

w której realizuje działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną uwzględniając 

wykorzystanie aktywnych metod pracy. 
7.       Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna może być realizowana w ramach: 

 

   1)  zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 

   2)  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

   3)  zajęć z wychowawcą, 

   4)  w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
8.       Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna, może odbywać się 

  w oddziale, grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, z udziałem całej społeczności szkolnej 

        lub w trakcie bieżącej pracy z uczniem. 
9.        Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna może odbywać się w formie 

interaktywnych wykładów, warsztatów, treningów umiejętności, projektów, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, 

spotów, kampanii społecznych, happeningów, pikników edukacyjnych lub w innych formach 

uwzględniających wykorzystanie aktywnych metod pracy. 
10.      Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna realizowana jest  z uwzględnieniem form  

i działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 

 

                           OPIEKA NAD UCZENNICĄ W CIĄŻY 

 § 45 

1. Uczennica ZSS będąca w ciąży podlegają ochronie prawnej, wynikającej z przepisów ustawy o planowaniu 

rodziny. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół, na podstawie pisemnej prośby zainteresowanej lub uczennicy, udokumentowanej 

wskazaniem lekarskim, udziela urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią określonego poziomu 

edukacyjnego lub szkoły. 

3. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożliwość klasyfikacji lub też przystąpienia do egzaminów określonych 

planem nauczania, Dyrektor Zespołu Szkół wyznacza w porozumieniu z zainteresowaną uczennicą inny dogodny 

dla niej termin egzaminu klasyfikacyjnego lub inny termin zaliczenia określonych zajęć edukacyjnych. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-04-2017&qplikid=1#P1A6
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4. Uzgodniony z uczennicą inny termin zaliczenia określonych zajęć edukacyjnych lub przystąpienia do egzaminów 

klasyfikacyjnych albo innych egzaminów umożliwiających ukończenie określonego poziomu edukacyjnego lub 

ukończenie szkoły, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. 

 

                                       POMOC MATERIALNA 

 § 46 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa 

lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz w unijnych programach pomocowych. 

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia 

pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania 

edukacji uczniów zdolnych. 

3. Pomoc materialna przysługuje uczniom wszystkich typów szkół prowadzonych w ramach Zespołu Szkół do czasu 

ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 

4. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

 

1) stypendium szkolne, 

2) zasiłek losowy. 

 

6. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

 

1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, 

2) stypendium Prezesa Rady Ministrów, 

3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

7. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym. 

8. Dyrektor Zespołu Szkół powołuje szkolną komisję ds. pomocy materialnej dla uczniów. 

9. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów reguluje ustawa i przepisy o pomocy 

społecznej oraz szkolny regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom. 

 

                                            INDYWIDUALNE NAUCZANIE  

§ 47 

1. Na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, Dyrektor Zespołu 

Szkół organizuje zajęcia indywidualnego nauczania dla uczniów ZSS, których stan zdrowia uniemożliwia lub 

znacznie ogranicza uczęszczanie do szkoły, posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na 

okres określony w tym  orzeczeniu.  

2. Zajęcia te organizowane są na pisemną prośbę rodzica ucznia, w sposób zapewniający realizację wskazań 

wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych 

w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. 

3. W indywidualnym nauczaniu realizowane są treści nauczania, wynikające z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania dla szkoły, do której 

uczęszcza uczeń, dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia. 

4. Indywidualne nauczanie prowadzone jest przez nauczycieli, którym Dyrektor Zespołu Szkół powierzy prowadzenie 

tych zajęć w miejscu pobytu ucznia z wyłączeniem szkoły. 

5. Zakres, miejsce i tygodniowy wymiar zajęć realizowanych w czasie 12 – 16 godzin w ciągu co najmniej trzech dni  

w tygodniu, każdorazowo określa Dyrektor Zespołu Szkół. 

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, Dyrektor Zespołu Szkół może zezwolić 

na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, 

stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia i warunków organizacyjnych nauczania. 

7. W celu pełnego osobowego rozwoju ucznia objętego indywidualnym nauczaniem oraz jego integracji ze 

środowiskiem rówieśników, Dyrektor Zespołu Szkół w miarę posiadanych możliwości i środków, uwzględniając 

stan zdrowia ucznia, może zorganizować uczestniczenie tego ucznia w życiu społeczności szkolnej. 

8. Zajęcia Indywidualnego nauczania dokumentuje zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji 

przebiegu nauczania. 
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                                    INDYWIDUALNY PROGRAM, TOK NAUKI 

§ 48 

1. Na podstawie art. 115 ustawy oraz przepisów wykonawczych do ustawy, Dyrektor Zespołu Szkół może zezwolić 

na indywidualny program, tok nauki uczniom ZSS. 

2. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 

 

1) zainteresowany uczeń, 

2) rodzice ucznia, 

3) wychowawca klasy, 

4) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek. 

 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2. zainteresowany składa do Dyrektora Zespołu Szkół za pośrednictwem 

wychowawcy klasy, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia 

oraz informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia. 

4. Realizacja indywidualnego programu nauki, który nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze 

szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy, odbywać się może w zakresie jednego, kilku 

lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w Szkolnym Planie Nauczania dla danej 

klasy, według programu dostosowanego do indywidualnych uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych 

ucznia. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje indywidualny program nauki 

lub akceptuje program opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem. 

6. Dyrektor Zespołu Szkół, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii Rady 

Pedagogicznej szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  

a w przypadku zezwolenia dotyczącego realizacji w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu 

więcej niż dwóch klas, wymagana jest dodatkowo pozytywna opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

nad Zespołem. 

7. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela Dyrektor Zespołu Szkół na czas określony, nie krótszy 

niż jeden rok szkolny, po upływie, co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej 

klasyfikacji ucznia oraz wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego obowiązków. 

8. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych 

nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący te zajęcia, na wniosek 

wychowawcy klasy, może dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości 

ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 

9. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki odbywa się na 

warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z tym że uczeń realizujący indywidualny 

tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego. 

 

                                           BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW 

§ 49 

1. Dyrektor Zespołu Szkół zapewnia uczniom i pracownikom bezpieczne, higieniczne warunki nauki i pracy oraz 

pobytu w obiektach Zespołu Szkół, a także podczas zajęć organizowanych poza obiektami i terenem Zespołu Szkół 

realizując przepisy aktów prawnych obowiązujących w tym zakresie. 

2. Nauczyciele oraz inni pracownicy Zespołu Szkół prowadzą nadzór nad młodzieżą w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny, zarówno podczas obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jak i podczas innych zajęć 

organizowanych przez Zespół Szkół oraz podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni prowadzą bieżącą kontrolę pomieszczeń i terenu Zespołu Szkół 

w celu natychmiastowej reakcji na zmiany stwarzające potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. 

4. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, szkoła prowadzi monitoring wizyjny za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz na zasadach określonych w procedurze obsługi i korzystania z monitoringu 

wizyjnego  w Zespole Szkół. 

5. W Zespole Szkół prowadzona jest rejestracja wejść i wyjść pracowników, uczniów oraz osób postronnych na 

zasadach określonych w regulaminie „korzystania z systemu kontroli dostępu wydawania oraz użytkowania 

breloków zbliżeniowych RFID”. 

6. Zabrania się, bez pisemnej zgody Dyrektora publikowania w Internecie (w tym na portalach społecznościowych), 

zdjęć, filmów wykonanych w trakcie wykonywania obowiązków szkolnych, na terenie Zespołu Szkół 

Samochodowych oraz Warsztatów Szkolnych. 
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7. Zespół Szkół nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów przedmioty wartościowe. 

8. W celu wsparcia działań Dyrektora Zespołu Szkół w zakresie poprawy i doskonalenia bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki i pracy w Zespole Szkół powołana jest Komisja BHP. 

9. ZSS prowadzi działalność profilaktyczną z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa m. in. w formie wykładów, 

pogadanek, instruktaży, szkoleń i ćwiczeń praktycznych, zmierzających do przybliżania, utrwalania i praktycznego 

stosowania zasad bezpieczeństwa. 

10.   Praktyczne sprawdzenie umiejętności uczniów w zakresie ewakuacji z obiektów w ZSS odbywa  się, co najmniej 

jeden raz w roku szkolnym. 

11.   W pomieszczeniach nauki i pracy przeprowadzane są okresowe badania środowiska pracy, prowadzone przez 

uprawnione laboratoria i jednostki, których celem jest m.in. eliminacja czynników szkodliwych i uciążliwych, 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

12. Podstawowym obowiązkiem wszystkich uczniów ZSS w zakresie bezpieczeństwa jest w szczególności: 

 

1) poddanie się badaniom profilaktycznym i przedłożenia zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny  

      pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań lub określającego przeciwwskazania do wykonywania pracy 

      podczas praktycznej nauki zawodu, 

2) uczestniczenie w szkoleniu ogólnym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3) uczestniczenie w innych rodzajach szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, organizowanych w ramach bieżących 

      potrzeb, 

4) znajomość i przestrzeganie regulaminu uczniowskiego, a także przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

      przepisów przeciwpożarowych, w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego odbywania zajęć, 

5) ścisłe wykonywanie poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia, dotyczących szczególnie dyscypliny pracy 

      i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa urazowego i bezpieczeństwa pożarowego, 

6) stosowanie odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i sprzętu ochrony indywidualnej podczas zajęć 

      edukacyjnych, dla prowadzenia których jest obowiązek ich stosowania, 

7) zgłaszanie nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia edukacyjne bądź inne zajęcia, stanu zdrowia,   

     ograniczającego lub uniemożliwiającego kontynuowanie zajęć, 

8) zgłaszanie nauczycielom i innym pracownikom Zespołu Szkół wszelkich zauważonych nieprawidłowości  

      i sytuacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i obiektów Zespołu Szkół, 

9) odmówienie wykonania poleceń, które są sprzeczne z prawem lub zagrażają bezpośrednio życiu i zdrowiu, 

10)  aktywne uczestnictwo we wszelkich działaniach zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i eliminacji 

      zagrożeń, które mogą potencjalnie wystąpić w czasie przebywania w obiektach Zespołu Szkół, 

11)  przestrzeganie postanowień zawartych w zarządzeniach wydawanych przez Dyrektora Zespołu Szkół lub inne 

      uprawnione osoby, a dotyczących bezpieczeństwa uczniów lub  innych osób. 

 

 ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA 

§ 50 

1. W Zespole Szkół mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1 wyraża Dyrektor 

Zespołu Szkół po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Pedagogicznej. 

 

 

§ 51 

1. Na terenie Zespołu Szkół mają prawo działać związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, pracowników 

administracji i obsługi. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół stwarza warunki umożliwiające działalność związków zawodowych na terenie Zespołu 

Szkół. 

3. Dyrektor Zespołu Szkół współpracuje ze związkami zawodowymi zgodnie z postanowieniami Ustawy o związkach 

zawodowych oraz z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy oraz w innych przepisach prawa, a w szczególności 

konsultuje: 

 

1) indywidualne sprawy pracownicze, 

2) wnioski o przyznanie nagród i odznaczeń, 

3) rozdział zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

4) warunki pracy pracowników, 
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5) opiniowanie Arkusza Organizacyjnego, 

6) występowanie do dyrekcji Zespołu Szkół o przyznawanie nagród i odznaczeń pracownikom. 

 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 52 

1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej z pełną nazwą placówki: Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana 

Roweckiego „Grota” w Gliwicach ul. Kilińskiego 24A   tel. 231-49-11 i 230-19-93. 

2. Warsztaty Szkolne używają oddzielnego stempla, który w swej treści zawiera nazwę Zespołu Szkół. 

3. Zespół Szkół posiada własny sztandar i ceremoniał jego uroczystego stosowania. 

 

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA 

 

§ 53 

 

Szkoły wchodzące w skład Zespołu prowadzą następującą dokumentację przebiegu nauczania: 

 

1) księgę uczniów oraz rejestr kursantów, 

2) dziennik elektroniczny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym, 

3) dziennik lekcyjny papierowy na Kursach kwalifikacyjnych,  

4) arkusze ocen dla każdego ucznia, 

5) rejestr wydanych świadectw oraz rejestr zaświadczeń kursantów. 

 

§ 54 

1. Zespół Szkół prowadzi archiwum wspólne dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład. 

2. Każda szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkół posiada oddzielny Statut. 

 

§ 55 

Regulaminy i procedury do niniejszego Statutu pozostają do wglądu w Sekretariacie Dyrektora Szkoły.  

§ 56 

Wszyscy pracownicy ZSS, rodzice, uczniowie zostają zapoznani z postanowieniami  niniejszego statutu: 

 

   1)  nauczyciele na posiedzeniu rady pedagogicznej ZSS, 

   2)  pracownicy niepedagogiczni – na zebraniu pracowniczym 

3) rodzice – na zebraniu klasowym przez wychowawcę klasy, 

4) uczniowie – na godzinie wychowawczej. 

§ 57 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały i obowiązuje od dnia 01.12.2017r. 

 


