Uchwała nr . ......../......'''...../2019
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ...........'""""'..... 2019r.

w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej,
wchodzącejw skład ZespołuSzkół Nr l im. StanisławaStaszicaw Pruszkowie

Na podstawie art. 12 pkt ll ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU.

z 2019r. poz. 511),oraz art. 105ust. l w związkuz art.113ustawyz dnia 22 listopada2018r.
o zmianie ustawy

Prawo oświatowe, ustawy o systemieoświaty oraz niektórych innych ustaw

(Dz U. z 201 8 r. poz. 2245), art. 8 ust. 16, w związku z art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) uchwala się, co następuje:

$ 1. Szkole Policealną, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr l im. Stanisława Staszica
w Pruszkowie, przy ul. Promyka 24/26, nadaje się - z mocą obowiązującą od dnia l września
2019 r. - statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
g 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie
do Uchwały nr ......../......./2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia ......''''.....
2019 r.
w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej, wchodzącejw skład Zespołu Szkół Nr l
im. Stanisława Staszica w Pruszkowie

Zapis $ 2 uchwały nr X/96/2019 Rady PowiatuPruszkowskiegoz dnia 18 czerwca
2019 r. w sprawie dostosowanianazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącą
w skład Zespołu Szkół Nr l im. Stanisława Staszica w Pruszkowie stanowił, iż szkole

zostanie nadany statut w drodze odrębnej uchwały. Zgodnie z w/w uchwałą nazwa szkoły
otrzymała brzmienie: Szkoła Policealna. Konieczność zmiany nazwy szkoły policealną

wynikała z postanowieńustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy

Prawo

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.

2245, 2432 oraz z 2019 r. poz. 534), w myśl która od dnia l września2019 r. szkoła
policealna funkdonuje bez podziału na szkołę dla młodzieży i szkołę dla dorosłych, lecz jako
szkoła, w której kształcenie odbywa się w formie dzienną,

stacjonamej lub zaocznel.

Art. 105 ust. l w/w ustawy wskazuje, iż organy prowadzące szkoły policealne, zobowiązane
są do dnia 30 listopada 201 9 r. dostosować statut szkoły.
W odniesieniu do uchwały nr XLIV/376/201 8 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia
24 kwietnia 2018 r., w sprawie przŃęcia programu rozw(ju

Powiatu Pruszkowskiego:

StrategiaRozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015 -- 2025. Aktualizacja 2017, niniejsza
uchwała nie ma powiązania.
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STATUT
SzkołyPoliceatnej
w Zespole Szkół Nr l
im. Stanisława Staszica
w Pruszkowie

PREAMBUŁA
Szkoła realizuje cele określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm). oraz przepisach wydanych na jel

podstawie. W szczególnościzapewnia uczniom wszechstronnyrozwój umysłowy,
moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami
psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności

światopoglądowei wyznaniowe. W realizacji tego zadaniaszkoła respektujezasady
nauk

pedagogicznych,

przepisy

prawa,

a

także

zobowiązania,

wynikające

z PowszechnąDeklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw DzieckaONZ oraz
Konwencji o Prawach Dziecka.

ROZDZIAŁ l
INFORMACJA O SZKOLE POLICEALNEJ

1. Nazwa i siedziba szkoły: Szkoły Policealna w Zespole Szkół Nr l im. Stanisława
Staszicaw Pruszkowie, 05-800 Pmszków, ul. Promyka 24/26, zwana dam także szkołą.
2. Ukończenie szkoły policealnej umożliwia uzyskanie
po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie.

dyplomu

zawodowego

3. Kształcenie zawodowe odbywa się w fomlie zaocznej.
4. Szkoła Policealna prowadzi kształcenie w zawodach:
- technik administracji -- symbol cyfrowy 334306,

- technikdrogownictwa- symbolcyfrowy 3 11206.
5. Szkoła może prowadzić kwaliHikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których
prowadzi kształcenie.
6. Ilekroć w dalszej części niniąszego dokumentujest mowa o:
1) słuchaczach -- należy przez to rozumieć osoby kształcące się w Szkole Policealną
w Zespole Szkół Nr l im. Stanisława Staszica w Pruszkowie,

2) nauczycielach -- należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego
szkoły,

3)

szkole

należy przez to rozumieć Szkołę Policealną w Zespole Szkół Nr l

im. Stanisława Staszica w Pruszkowie

l . Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Pruszkowski z siedzibą w Pruszkowie
2. Organem sprawyącym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ ll
CELE l ZADANIA SZKOŁY POLICEALNEJ

$3
1. Celem szkoły jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej,
psychicznej, społecznej, estetyczną, moralną i duchowej osobowości słuchacza,
przygotowanie do pełnienia określoną roli zawodowej w społeczeństwie.
2. Szkoła realizuje zadania określone w ust. l w następujący sposób:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły i dyplomu zawodowego,

2) sprzyja rozwojowi zainteresowańi osobowości słuchaczy, organizując zajęcia
pozalekcyjne,
3) organizuje kształcenie w zawodzie,
- technik administradi
symbol cyfrowy 334306,
- technik drogownictwa - symbol cyfrowy 3 1 1206.

3. Celem kształcenia zawodowego w szkole jest przygotowanie uczących się do życia

w warunkach współczesnegoświata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego
funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

1. Szkoła policealna wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku słuchaczy
i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1) każdy oddział powierzonyjest szczególnejopiece wychowawczejjednemu
z nauczycieli uczących w szkole, zwanemu dam wychowawcą,

2) w miarę możliwości organizacyjnych,celem zapewmeniaciągłości pracy
wychowawczej i jel skuteczności,powierza sięjednemu wychowawcy prowadzenie
oddziału przez cały etap edukacyny.

2. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwiona nieobecnościwychowawcy lub
z przyczyn organizacynych szkoły,

2) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy.

3. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie
ich załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.
4. W szkole przyznawana jest pomoc dla słuchaczy, którym z powodu trudnych
warunków rodzinnych lub losowych potrzebnajest szczególnaforma opieki w postaci
stałą bądź doraźnej pomocy, w tym materialnej.

ROZDZIAŁ lll
ORGANY SZKOŁY POLICEALNEJ
$5
Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd słuchaczy

l

Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością szl(oły oraz reprezentowaniejd na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych
w szkole,

3) sprawowanie opieki nad słuchaczami oraz stwarzanie warunków harmonjjnego
rozwoju psychoHlzycznegopoprzez aktywne działania prozdrowotne
4) współpraca z radą pedagogiczną oraz samorządem słuchaczy,
5) przewodniczenie radzie pedagogicznej,

6) tworzenie zespołów przedmiotowych oraz powoływanie ich przewodniczących,

7) realizacja uchwał rady pedagogicznej,podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących,

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie
administracynej, finansowej i gospodarczą obsługi szkoły,
9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwasłuchaczom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
10) odpowiedzialność
za
właściwą
organizację
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
11) stwarzanie wamnków do działania

l

przebieg

w szkole: wolontariuszy,

egzammu

stowarzyszeń

i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktyczno, wychowawczej
opiekuńczej i innowacgnel szkoły,
12) przedstawianieradzie pedagogiczną, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacji o działalności szkoli',
13) dopuszczania do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli
programow nauczama,

1. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych
z organizacją procesu dydaktycznego w szkole.
2. Zarządzenia dyrektora szkoły podlegają rejestracji w księdze zarządzeń i ogłoszeniu
na tablicy informacgną w pokoju nauczycielskim.

$8
1. Rada pedagogicznajest kolegialnym organem szkoły w zakresierealizacji jego
statutowych zadań dotyczących kształcenia.
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) poddmowanie uchwał w sprawie wyników klasyHlkacjii promocji słuchaczy,
3) poddmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) ustalanieorganizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanegonad szkołą przez organ sprawyący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły.
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizac:jępracy szkoły policealnd, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
lekcŃnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń,nagród i innych
wyrozmen,

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

dodatkowo

płatnych

zajęć

5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli dyrektorowi szkoły, przed
dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania,
6) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,
7) powierzenie stanowiska
prowadzący szkołę,

dyrektora

kandydatowi

ustalonemu

przez organ

8) powierzenie innych stanowisk kierovrniczych w szkole oraz odwoływania z tych
stanowisk
4. Rada pedagogiczna ponadto:

1) przygotowye projektzmian statutu szkoły i uchwalastatut,
2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącegoszkołę o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska dyrektora, a do dyrektora o odwołanie nauczyciela
z innego stanowiska kierowniczego w szkole,

3) typuje dwóch przedstawicieli do komiqi konkursowej na stanowisko dyrektora.

5. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów,
w obecnościco najmniej połowy jej członków w trybie jawnym, poza uchwałami
podąmowanymi w sprawach związanych z osobami pełniącymi ftmkcje kierownicze
w zespole, lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie
stanowisko, które poddmowane są w głosowaniu tajnym.
6.

Osoby

biorące

udział

w

zebraniu

rady

pedagogicznej

są

obowiązane

do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą
naruszać dobra osobiste słuchaczy, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Rada pedagogicznaustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony
w wymienionymregulaminie.

$9
1. W szkole działa samorząd słuchaczy, który tworzą wszyscy słuchacze szkoły.

2. Samorząd słuchaczy uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być
sprzeczny z niniejszym statutem ijest odrębnym dokumentem.

3. Do kompetencji samorządusłuchaczy w szczególności należy prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami;
2) jawną i umotywowanej oceny postępów w nauce,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajaniawłasnych
zainteresowań,
4) redagowania i wydawania gazety szkolną,

5) organizowaniadziałalnościkulturalną, oświatową, sportowej oraz rozrywkową
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z dyrektorem szkoły,

6) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję
szkolnej rady wolontariatu).

opiekuna samorządu (i jednocześnie

4. Samorządw porozumieniu z dyrektorem szkoły poddmuje działania z zakresu
wolontariatu.
5. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, którą zadaniemjest
koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez

zespoły słuchaczy poszczególnychsemestrów. Szczegółowe zasady działania
wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin
wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

$ 10
1. organy szkoły pracująna rzecz szkoły, przyjmując zasadęnieingerowaniaw swoje
kompetencje oraz zasadęwspółpracy, współdziałają w realizacji zadańwynikających ze
statutu i planów pracy szkoły.

2. Organy szkoły zobowiązanesą do Wlaśniania motywów podjętych decyzji, o ile
zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
podjęcia decyzji.
3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach
swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają

jednak o bieżąceinformowanieinnych organówszkoły o planowychlub
podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.
4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły,
po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

5. Spory zaistniałe miedzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły, rozstrzyga
organ prowadzący szkołę.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY POLICEALNEJ

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznychoraz ferii zimowych i letnich określone zostająw przepisachministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizadi roku szkolnego.
2. Szkoła pracuje zgodnie z podziałem na semestry.

3. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującąbazę:
1) sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe,
2) sale gimnastyczne
3) boiska sportowe,

4) bibliotekę,
5) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

4. W celu dokumentowania bieżącej pracy ze słuchaczem i udostępniania stałej
informacji o wynikach pracy słuchaczom szkoła prowadzi dziennik elektroniczny.
Dziennik jest prowadzony według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.

1. Podstawowąjednostką organizacMną szkoły jest oddział.
2. Liczbę słuchaczy w oddziale określa organ prowadzący
3. Podział na gmpy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
4. Na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych
w porozumieniu z organem prowadzącym.

liczbę

słuchaczy

ustala

Slę

1. Szczegółowąorganizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną
i zakładowe organizacje związkowe w terminach określonych przez przepisy prawa
oświatowego.
2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji dyrektor,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład

zajęć określający organizacje obowiązkowych i

nadobowiązkowychzajęć

edukacŃnych.

1. W szkole oraz na kursach szkolny plan nauczania zawiera przede wszystkim zajęcia
edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach nauczania
dla poszczególnych zawodów
2. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie
programową kształcenia w zawodach, w semestrzeustalonym przez dyrektora. Wymiar

praktyki zawodowej nie wchodzi przy tym w zakreswymiam kształceniazawodowego,
jeżeli trwa ona nie dłużej niż 4 tygodnie. W przypadku praktyk zawodowych
realizowanych długą niż przez 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania dyrektor
przelicza na godziny i organizuje w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie

zawodowe. Dyrektor może także rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych
realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie (np. słuchacze mogą odbywać praktyki tylko
w określone dni tygodnia), należy jednak zachować wymiar praktyk wskazanych
dla danego zawodu w podstawie programową.

$ 15
1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna,w tym doradztwo zawodowe, jest
udzielana w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz
innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana nauczycielom
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczychtrwa
45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
5. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie oraz
innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2) udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
3) udzielania nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.

związanej

6. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.
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1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
słuchaczy, zadań dydaktycznych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli:

2. Z biblioteki korzystaćmogą słuchacze,nauczycielei inni pracownicy szkoły,
a także inne osoby na zasadachokreślonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego
przez dyrektora szkoły, któryjest odrębnym dokumentem
3. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu.

4. Biblioteka szkolna organizuje współpracę słuchaczy z nauczycielami, a także
współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytuctjami gminy i powiatu.
5. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiąętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość
o wzbogacania zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą,

2) stwarzaniu słuchaczom warunków do nabywania umidętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem
technologii informacyjno-komunikacgnych,
na zajęciach z różnych przedmiotów.
6. Inne zadania biblioteki:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,

2)

obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie

działalności informacŃnd,
3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (słuchaczy, nauczycieli i innych)
potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

4) wspieranienauczycieli w realizacji ich programów nauczania,
5) przysposabianie słuchaczy do samokształcenia oraz korzystania z rożnych źródeł
mlormacli,
6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacMnych słuchaczy,
7) pełnienie ftmkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych
w szkole.

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na
praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem

szkoły lub za jego zgodą poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą. Opiekuna
praktyki wyznacza dyrektor.
2. W szkole mogą działać, z Wjątkiem partii i organizac:ji politycznych, stowarzyszenia
i inne organizacje, a w szczególności organizac:jeharcerskie, których celem statutowym

jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacania form działalności
dydaktycznej szkoły
3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenielub inną organizację wymaga
uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE l INNI PjłACOWNICY SZKOŁY POLICEALNEJ
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1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych

pomocniczychi obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasadywynagradzania nauczycieli
reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy
ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy.

3. Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnieniesprawnegodziałania szkoły
w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczom,
a także utrzymanie obiektu ijego otoczenia w ladzie i czystości.
4. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników ustala dyrektor.
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1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego.

2. Wicedyrektor przede wszystkim zastępuje dyrektora szkoły podczas jego
nieobecności oraz:
1) pełni nadzór pedagogiczny,
2) pełni nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przydzielonych nauczycielom
zadań,

3) przestrzega porządku i dyscypliny pracy nauczycieli,
4) kontroluje i pełni nadzór nad realizacją programów nauczania,
5) prowadzi obserwację zajęć dydaktycznych.

3. Do zadań i kompetenc:jikierownika szkolenia praktycznego należy w szczególności:
1) planowanie i organizacja praktycznej nauki zawodu,

2) współdziałanie z dyrektorem w opracowaniu arkusza organizacŃnego szkoły
w zakresie praktycznej nauki zawodu,

3) monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu,
4) współpraca ze szkolnymi zespołami przedmiotowymi zajmującymi się teoretyczną
stroną szkolenia zawodowego,

5) udzielanie porad i informacji
praktycznym.

dla słuchaczy związanych z kształceniem
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1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczne uwzględniająca potrzeby i zainteresowania
słuchaczy, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece
słuchaczy.
2. Do zadań nauczyciela należy:
1) systematyczne kontrolowanie
bezpieczeństwa i higieny pracy,

miejsca

prowadzenia

zajęć pod względem

2) przestrzeganie zapisów statutu,
3) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego,
4) dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu,

5) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności słuchaczy,

6) wybór programów nauczania, które corocznie do użytku szkolnego dopuszcza
dyrektor szkoli',
7) wybór podręczników.

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół, którego
zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego
oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
3. Zadaniem klasowego zespołu nauczycielskiego jest także:
1) ustalenie kierunków wspólnych oddziaływań wychowawczych,

2) wzajemne przekazywanie sobie informacji o sukcesachi porażkach słuchaczy
celem udzielenia pomocy słuchaczowi.
4. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora
na wniosek zespołu.
5. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:
1) wspólne ustalenie programu nauczania oraz obowiązujących podręczników
2) wypracowanie przedmiotowego systemu oceniania,

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści
programowych,
4) wymiana doświadczeń, ciekavWch rozwiązań metodycznych,

5) opracowanie,opiniowanie nowatorskich programów i innowacji.
6. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane
określonych spraw szkolnych.

są doraźnie celem rozwiązania

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad słuchaczami powierzonego
oddziału, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza,

2) rozwijanie umiejętnościrozwiązywania problemów przez słuchacza.
2. Wychowawca w celu realizadi zadań, o których mowa w ust. 1, winien:

1) diagnozowaćwarunki życia i warunki swoich słuchaczy,
2) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu
koordynacji działań,
3) współpracować z pedagogiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
4) śledzić postępy w nauce swoich słuchaczy,
5) dbać o systematyczne uczęszczanie swoich słuchaczy na zajęcia.

3. Wychowawca prowadzi, przewidywaną przepisami dokumentację pracy (dzienniki
arkusze ocen, świadectwa).
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy dydaktycznej i metodycznej
z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga i psychologa.

Do zadańpedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych słuchaczy, w tym diagnozowania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychoHizycznychsłuchaczy w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
oraz wspierania mocnych stron słuchaczy,
2) wspieranie rozwoju słuchaczy,

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb,

4) poddmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego
i innych problemów młodzieży,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym słuchaczy,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych,

7) pomocnauczycielomw rozpoznawaniui rozwijaniu indywidualnychmożliwości,
predyspozycji i uzdolnień słuchaczy,

8) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznel,

9) koordynowanie współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
poradnią zdrowia psychicznego.

1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
1) udostępniania zbiorów w bibliotece,
2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury
3) udzielania informacji o zbiorach,

4) rozbudzaniai rozwijania indywidualnych zainteresowańsłuchaczy,
5) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się,
6) informowania nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa słuchaczy:

7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany
jest do:
1) gromadzenia zbiorów,

2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów
3) organizacji udostępniania zbior(5w,
4) organizacji warsztatu informacŃnego.
3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z:
1) publicznymi

bibliotekami

powiatu oraz bibliotekami

szkolnymi celem szerszego

propagowania różnych imprez czytelniczych,

2) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu.
4. W ramach organizacji pracy szkoły nauczyciele realizują inne zadania zlecone przez
dyrektora
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1. Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego związanych z wyborem oraz
planowaniem dalszego kształcenia i kariery zawodowej ,

2) koordynowanie działalności informacŃno-doradczej prowadzoną przez szkołę,

3) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniuciągłości działań
w zakresie doradztwa zawodowego,

4) coroczne opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, programu

realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system
doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji.

2. W zajęciach wspomagającychrozwój uczniów organizowanychprzez szkołę mogą
brać udział także wolontariusze.

3. świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie
określonych w porozumieniu z dyrektorem szkoły

ROZDZIAŁ VI
PRAWA l OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

1. Słuchacz ma prawo
1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

2) uzyskać wiedzę na temat ]cryteriów ocen z zajęć edukacyjnych,
3) korzystać z zasaddotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności)
4) poszanowania swej godności,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego
osób trzecich,
7) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez samorządsłuchaczy,
8) korzystania z pomocy psychologiczno -- pedagogicznej

2. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie
a zwłaszcza:

1) obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych,
2) być przygotowanym do każdych zajęć,
3) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
4) wystrzegać się szkodliwych nałogów,

5) naprawiać wyrządzone szkody materialne,
6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,
7) przestrzegać regulaminów obowiązujących w szkole

ROZDZIAŁ Vll
NAGRODYl WYROZNIENIA, KARY

l

Słuchacz może być wyróżniony lub nagrodzony za:
1) uzyskanie najlepszych wyników w nauce;
2) aktywną działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska.

2

Wyróżnieniai nagrody:

3

1) pochwała lub wyróżnienie dyrektora szkoły;
2) dyplom uznania za aktywną działalność społeczną na rzecz szkoły
i środowiska.
Wymienione wyróżnienia i nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek rady
pedagogicznej.
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1. Słuchacz może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień zawartych
w statucie, a w szczególności uchybianie obowiązkom.
2. Rodzaje kar:
1) upomnienie przez nauczyciela,
2) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,
3) skreślenie z listy słuchaczy.
3

1.

Decyzję o zastosowaniu kary skreślenia z listy słuchaczy poddmuje dyrektor
szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej .

Słuchacz może zostać skreślony z listyjeżeli

nie przestrzegał statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
2) przebywał na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub
spożywać go na terenie placówki,
3) opuścił ponad 50 % konsultacji w danym semestrze,
4) rozprowadzać narkotyki na terenie placówki lub namawiał do ich używania,
5) nie został dopuszczony do egzaminów semestralnychz jednego lub więcej zajęć
edukacŃnych,
6) nie ponowił zapisu, w przypadku gdy nie otrzymał promocji na następny
semestr.
1)

ROZDZIAŁ VIII
SZCZEGÓŁOWEWARUNKI l SPOSÓBOCENIANIA
WEWNĄTRZSZKOLNEGO
$ 30
l Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.
2

Ocenianie osiągnięć edukacŃnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz
kształcenia w zawodach, a także wymagań edukacŃnych wynikających
z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacHnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Semestralne oceny

klasyfikacyjne

z obowiązkowych

i

dodatkowych

zajęć

edukacŃnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia
edukacyjne

4. W szkole dla dorosli'ch nie ocenia się zachowania

l

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacgnych oraz
o postępach w tym zakresie,

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowania słuchaczado dalszych postępów w nauce
4) dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz
specjalistycznych uzdolnień słuchacza

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej:

2 Ocenianie wewnątrzszkolne obdmuje:
1) formułowanie
przez nauczycieli
wymagań
edukacŃnych
niezbędnych
do uzyskania semestralnychocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie bieżących ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
według skali iw formach przŃętych w szkole,

3) przeprowadzanieegzaminów klasyfikacyjnych,
4) ustalanie semestralnych ocen klasyHlkacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych

zajęć edukacyjnychwedług skali ustaloną przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania

5) ustalaniewarunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywanesemestralnych
ocen klasyHikacyjnychz obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
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1. Szczegółowe zasady dotyczące form ij<ryteriów oceniania formułują nauczyciele
samodzielnie lub w ramach zespołów przedmiotowych i składają je u dyrektora szkoły.
Ustalone zasady tworzą Przedmiotowe Systemy Oceniania i obowiązują wszystkich
nauczycieli uczących danego przedmiotu. Przedmiotowe Systemy Oceniania dostępne
są w bibliotece szkolną w godzinach ją pracy.
2. Nauczyciele na początku każdego semestm, do 14 dni od jego rozpoczęcia informują
słuchaczy o:
1) wymaganiach

edukacyjnych

niezbędnych

semestralnych ocen klasyHlkacyjnych z

do

uzyskania

poszczególnych

zajęć edukacyjnych, wynikających

z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny
klasyfikacgnej

z zajęć edukacHnych.

Powyższe informacje znajdują się także w Przedmiotowych SystemachOceniania, które
są odrębnymi dokumentami.
3. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. l i2 informacji słuchaczom
nauczyciel umieszcza w dzienniku zajęć lekcyjnych.
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1. Semestralneoceny klasyfikacyjne z zajęć edukacynych, w tym z praktycznej nauki
zawodu, ustalają nauczyciele
w przypadku organizowania

prowadzący
praktycznej

poszczególne zajęcia
nauki zawodu u

edukacŃne,
pracodawcy

iw indywidualnych gospodarstwachrolnych -- nauczyciel praktyczną nauki zawodu,
instruktor praktycznej nauki zawodu lub opiekun praktyk zawodowych.
2. Oceny sąjawne dla słuchacza.

3. Na wniosek słuchaczanauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane słuchaczowi.
Na wniosek słuchacza inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest
udostępnianasłuchaczowi -- na terenie szkoły i na warunkach określonych przez
nauczyciela przedmiotu

(dopuszcza się wydanie skserowanego dokumentu, koszty

ponosi wnioskodawca). Prace pisemne z danego semestru nauczyciel przechomje
do końca roku szkolnego.

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem zajęciach
edukacgnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacHnych oraz możliwości
psychofizycznych słuchacza w przypadkach określonych innymi przepisami.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacŃne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza
w przypadkach określonych innymi przepisami.

3. Dyrektor szkoły zwalnia słuchaczaz realizadi niektórych obowiązkowyzajęć
edukacŃnychze względu na stan zdrowia, specyficznetrudności w uczeniu się,
niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacgnych
na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych innymi przepisami.
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1. Przyjmuje się podział roku szkolnego dla celów organizacŃnych oraz klasyfikowania
na dwa semestry.
2. KlasyHlkac:ję

semestralną

(i koilcową)

słuchaczy

przeprowadza

się w miesiącach

styczniu i czerwcu.

3. Oceny bieżące oraz semestralneoceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala
się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący

6,

2) stopień bardzo dobry

5,

3) stopień dobry

4,

4) stopień dostateczny

3,

5) stopień dopuszczaJący 2,
6) stopień niedostateczny l

4. Oceny bieżące mogą dodatkowo być uzupełnione o
celującym, lub ,,-" (minus), poza stopniem niedostatecznym.

(plus), poza stopniem

$ 36
1. Nie później niż na 30 dni przed semestralnym klasyHikacŃnym posiedzeniem rady
pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować słuchacza
o przewidywanych dla niego ocenach klasyflkacŃnych.
2. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnel oceny
klasyfikacgnej z zajęćedukacyjnych:

1) słuchacz może uzyskać wyższą niż przewidywana semestralnąocenę
klasyfikacŃną z zajęć edukacgnych po złożeniu pisemnego wniosku
z uzasadnieniemw tel sprawie
2) wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy, który przekazuje go do rozpatrzenia
nauczycielowi klasyfikującemu słuchacza z danych zajęć edukacyjnych,

3) nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku semestm wymaganiami
edukacgnymi

niezbędnymi

do uzyskania poszczególnych

semestralnych ocen

klasyfikacŃnych z zajęć edukacynych, poddmuje decyzję i informuje pisemnie
wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.

3. Semestralneoceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele najpóźnid na 10 dni przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogiczną .

$ 37
1. Semestralne oceny klasyHlkacŃne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów
semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy
semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe
zajęcia edukacgne.
2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał
na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze,

w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonegona każde z tych zajęć, oraz
otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego
oceniania.
3. Egzamin semestralny przeprowadza się w miesiącu styczniu i czerwcu danego roku.
Nauczyciele prowadzący poszczególneobowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku
każdego semestruinformują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.
4. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący
poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują pisemnie słuchacza, czy
spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego.
5. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
semestralnegow terminie, o którym mowa w ust. 3, zdaje ten egzamin w terminie
dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

6. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnegosemestralnaocena klasyfikacŃna
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 1-5 $ 36.

$ 38
1. Słuchacz może zgłosić uzasadnione pisemne zastrzeżeniado dyrektora szkoły, jeżeli

uzna, że semestralnaocena klasynlkacljna z zajęć edukacŃnychzostała ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia

zgłaszasię od dnia ustaleniatej oceny, nie późniejjednak niż w terminie2 dni
roboczych od dnia zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych.

2. W przypadku stwierdzenia, że semestralnaocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie określonym przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, która przeprowadzasprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemną i ustnej albo zadań praktycznych,
oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacŃnych.

3. Sprawdzian, a także pracę komigi przeprowadza się w trybie i formie określoną
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Ustalona przez komiqę semestralna ocena klasy6lkacyjna z zajęć edukacyjnych nie

może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komigę jest
ostateczna,z Wjątkiem negatywną semestralnejoceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
5. Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnel oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacgnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komiqę jest ostateczna.
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1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli:
1) ze wszystkich obowiązkowych
semestralne oceny klasyHlkacyjne,

zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne

2) przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego,jeżeli egzamin ten był
przeprowadzany w danym semestrze.

2. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor
szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.

3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły na pisemny wniosek
słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać
semestrjeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.

4. Wniosekten słuchaczskładado dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 7 dni
od dnia podjęcia przez radę pedagogicznąuchwały w sprawie klasyfikacji i promocji
słuchaczy.
5. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli:

1) w wyniku klasynlkacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacŃne, oraz
2) przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych
w zawodzie.
6. Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające
kwaliHlkacje w danym zawodzie wydane przez Okręgową Komiqę Egzaminacyjną.

ROZDZIAŁ IX
PRZEPISY KONCOWE

$ 40
1. Szkoła policealna używa pieczęci urzędowej o następującej treści: Zespół Szkół
Nr l im. Stanisława Staszica Szkoła Policealna w Pmszkowie.

2 Tablice i pieczęcie szkoły mają treść: Zespół Szkół Nr l im. Stanisława Staszica
Szkoła Policealna.
3.

Szkoła policealna prowadzi i przechomje dokumentacjęzgodnie z odrębnymi
przepisami. Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły
w godzinachjel urzędowania.

4.

Szkołajest jednostką budżetową.Zasadygospodarkifinansową szkoły określają
odrębne przepisy.

l Rada pedagogiczna przygotowje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego
zmiany lub uchwala statut.
2

Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny
organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznegoi organ prowadzący

3

Dyrektor zapewniamożliwość zapoznaniasię ze statutemwszystkim członkom
społeczności szkolnej

4.
5.

Statut szkoły udostępnia się do wglądu w bibliotece szkoły oraz na stronie szkoły.

Dyrektor szkoły jest upoważniony, po zmianach do Statutu, do przygotowania
tekstujednolitego

6.

statutu.

Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstujednolitego statutu,jest odpowiedzialny
zajego upublicznienie społeczności szkolnej .
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