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STATUT SZKOŁY 

Propozycje zmian i nowych zapisów – kolor czerwony, każdy paragraf na oddzielnej stronie. 

§20 pkt.1 
JEST 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny 
za jakość i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.  
 
PROPOZYCJA ZMIANY 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny 
za jakość i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, oraz 
sumiennego i rzetelnego przestrzegania zapisów Statutu 

2. Nauczyciel jest zobowiązany swoją postawą społeczno - moralną i dyscypliną pracy dawać wzór młodzieży oraz wykonywać zadania 

statutowe Zespołu, a w szczególności: 

1) Organizować zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny (np. zwracać uwagę na stan sprzętu i środków 

dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne). 

2) Udzielać pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wzywać pomoc medyczną. 

3) Zgłaszać dyrektorowi szkoły dostrzeżone zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałe podczas zajęć wypadki. 

4) Organizować proces dydaktyczny zgodnie z zasadami nauczania. Przy doborze form i metod pracy 

uwzględniać ich skuteczność, posiadane przez szkołę środki dydaktyczne, możliwości psychofizyczne uczniów i własne predyspozycje. 

5) Troszczyć się o wyposażenie w niezbędny sprzęt i środki dydaktyczne, o utrzymanie ich w należytym stanie oraz organizowanie napraw 

i konserwacji, angażując do tych prac uczniów i ich rodziców, zgłaszać dyrektorowi szkoły uszkodzenia niemożliwe do usunięcia w e 

własnym zakresie. 

6) Rozpoznawać poziom rozwoju psychofizycznego uczniów, zdolności, zainteresowania oraz wspierać ich dalszy rozwój. 

7) Bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów oraz sprawiedliwie ich traktować. 

8) Udzielać uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, wnioskować o kierowanie ich na zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze o ile są prowadzone w szkole oraz organizować pomoc indywidualną stosownie do potrzeb i możliwości. 

9) Systematycznie doskonalić własne umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej. 

10) Prowadzić określoną odrębnymi przepisami dokumentację szkolną. 

11) realizować obowiązek indywidualizacji pracy z uczniem, realizowanej w różnych formach zajęć 

edukacyjnych, 

12) stosować w procesie kształcenia ucznia ze specyficznymi potrzebami, oprócz zaleceń z orzeczenia poradni psychologiczno-

pedagogicznej, ustaleń zawartych w opracowanym dla ucznia indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. Nauczyciel ma 

obowiązek dostosować plan działań wspierających do indywidualnych potrzeb ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania lub opinię poradni. 

13) realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. 

2a. 
1) Realizując program dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy, nauczyciele odpowiadają służbowo przed 

dyrektorem szkoły za: 

a) jakość pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej oraz jej efekty 

b) stan urządzeń, sprzętu i środków dydaktycznych mu przydzielonych 

c) bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w tych zajęciach 

 2) Nauczyciele odpowiadają służbowo przed władzami szkoły oraz cywilnie lub karnie za: 

a) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru i bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych i dyżurów mu przydzielonych 

zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia. 
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§ 27  
 

JEST 
 
1. Uczniowie i słuchacze są w szczególności zobowiązani do: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu, 
2) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego 

zachowania w ich trakcie, 
3) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Zespołu oraz 
pozostałych uczniów, 
4) podporządkowania się zaleceniom dyrektora, nauczycieli i innych pracowników 
szkoły, 
5) dbałości o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 
6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole, 
7) godnego reprezentowania szkoły i dbania o jej honor, 
8) usprawiedliwiania w odpowiednim trybie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych, zgodnie z procedurą w tym zakresie - obowiązującą w zespole ., 
9) dbania o schludny i przyzwoity wygląd oraz noszenie przyzwoitego ubioru, zgodnie z 

procedurą w tym zakresie - obowiązującą w zespole, 
10) przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie Zespołu, zgodnie z procedurą w tym zakresie - 
obowiązującą w zespole. 

 

 

 

 

PROPOZYCJA DODANIA NOWYCH ZAPISÓW 
11) noszenia w widocznym miejscu legitymacji szkolnej w trakcie przerw i wszystkich 

zajęć realizowanych na terenie i w budynkach Zespołu 
12) uzyskania w sekretariacie Szkoły potwierdzenia tożsamości w przypadku 

każdorazowego braku legitymacji szkolnej 
13) uzyskania pisemnej zgody wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły na opuszczenie 

budynków lub terenu Zespołu w trakcie przerw oraz lekcji o innym czasie niż 
przewiduje to tygodniowy rozkład zajęć  

14) uzyskania pisemnej zgody nauczyciela praktycznej nauki zawodu lub Dyrektora 
Szkoły na opuszczenie miejsca realizacji praktyk w trakcie przerw oraz zajęć o innym 
czasie niż przewiduje to tygodniowy rozkład zajęć 

15) zmiany obuwia i noszenia na terenie szkoły i obiektów szkolnych obuwia 
wymiennego dostosowanego do wymogów Zespołu 

16) w okresie zimowym pozostawiać odzież wierzchnią w szafkach uczniowskich  
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§ 29.1 
 
JEST 

Ustala się następujące kary dla uczniów: 
1) Za naruszenie porządku szkolnego, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych 
uczeń może być ukarany: 
 
PROPOZYCJA ZMIANY 
 

Ustala się następujące kary dla uczniów: 
1) Za naruszenie porządku szkolnego, za lekceważenie nauki, obowiązków ucznia, i innych 
obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany: 
 
a) ustną lub pisemną naganą wychowawcy klasy, 
b) ustnym lub pisemnym upomnieniem Dyrektora Zespołu, 
c) naganą Dyrektora Zespołu, 
d) pozbawieniem pełnionych na forum szkoły funkcji, 
e) przeniesieniem do klasy równoległej w szkole tego samego typu. 
2) Za agresywne zachowanie się wobec nauczycieli i pozostałych pracowników, znęcanie się 
moralne lub fizyczne nad kolegami, gorszenie lub deprawowanie innych rówieśników, picie 
alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków, wyłudzanie pieniędzy, pobicie, 
kradzież, inny czyn karalny oraz za szczególnie rażące naruszanie obowiązków szkolnych 
uczeń może być ukarany: 
a) przeniesieniem do innej szkoły decyzją Dyrektora Zespołu, 
b) skreśleniem z listy uczniów na uzasadniony wniosek wychowawcy, w drodze decyzji 
Dyrektora Zespołu na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii 
Samorządu Szkolnego. W przypadku ucznia realizującego obowiązek nauki skreślenie z listy 
uczniów może nastąpić po przedstawieniu uczniowi możliwości kontynuowania nauki w innej 
szkole lub w formach pozaszkolnych. 

2. Kary określone w ust. 1 pkt. 1) a) do e) oraz pkt. 2 a) udziela się po zasięgnięciu opinii 
Rady Pedagogicznej i odpowiednio Samorządu Szkolnego. 
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§40.1 pkt. D (opis do „0”) 

Ustala się następujące kryteria oceny zachowania ucznia: 

d) Sumienność, poczucie odpowiedzialności. 
4 Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot arkuszy ocen, książek do 

biblioteki, 
sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień itp.), rzetelnie wywiązuje się z 
powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań. 

3 Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i 
zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać 
terminowo i solidnie. 

2 Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze 
wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań; rzadko podejmuje dobrowolne 
zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje. 

1 Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie 
wykonuje 
powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i 
czasem się z nich nie wywiązuje. 

 
JEST 
 

 

0 Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu 
prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań  

  
  
PROPOZYCJA ZMIANY 
 
0         Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu 

prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań oraz dwukrotnie złamał 
zapisy zawarte w § 27 punkty od 11 do 16 ( propozycja nowych zapisów do 
zobowiązań ucznia i słuchacza) 
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