
 1 

 

 TEKST JEDNOLITY  

STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 

IM. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO w BIAŁYMSTOKU 

z dnia 15 grudnia 2022r. 

 

ROZDZIAŁ 1 

INFORMACJA O SZKOLE 

 

§ 1.1.  Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego  

w Białymstoku  jest placówką publiczną: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4)realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe obowiązujące  

w poszczególnych typach szkół. Realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

§ 2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Antoniuk Fabryczny 40. 

§ 3. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Białystok. 

§ 4. Siedziba organu prowadzącego znajduje się w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1. 

§ 5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.  

§ 6. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci 

urzędowych. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być 

używany skrót nazwy. 

§ 7. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach, należy 

przez to rozumieć rodziców bądź prawnych opiekunów ucznia/słuchacza. 

§ 8. Szkoła jest jednostką budżetową. 

§9.Szkoła może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie  

z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach finansowych. 

§ 10. Szkoła może kształcić w formie dziennej, zaocznej lub stacjonarnej. 

§ 11. W skład zespołu wchodzą: 

1) Technikum nr 5 kształcące w zawodach: 

a) technik dekarstwa, 

b) technik robót wykończeniowych w budownictwie, 
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c) technik budownictwa, 

d) technik usług fryzjerskich. 

2) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 kształcąca w zawodach: 

a) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

b) monter sieci i instalacji sanitarnych, 

c) monter stolarki budowlanej, 

d) murarz-tynkarz, 

e) dekarz, 

f) fryzjer. 

3) w klasach wielozawodowych: 

a) kucharz, 

b) piekarz, 

c) cukiernik, 

d) stolarz, 

e) elektryk, 

f) fotograf, 

g) mechanik pojazdów samochodowych, 

h) lakiernik samochodowy, 

i) blacharz samochodowy, 

j) tapicer. 

4) Branżowa szkoła II stopnia nr 5 kształcąca w zawodach: 

a) technik robót wykończeniowych w budownictwie, 

b) technik budownictwa, 

c) technik usług fryzjerskich. 

§ 12. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których 

prowadzi kształcenie. 

§ 13. W szkole mogą być prowadzone oddziały przygotowawcze dla uczniów 

cudzoziemskich nieznających języka polskiego lub znających język polski w stopniu 

niewystarczającym do korzystania z nauki w klasach ogólnodostępnych. 

§ 14. Oddziały przygotowawcze, o których mowa w ust. 13, są prowadzone za zgodą  

i w porozumieniu z organem prowadzącym. Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych 

określają odrębne przepisy. 

§ 15. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub innych zagrożeń zdrowia 

uczniów i pracowników, dyrektor szkoły ma prawo dostosowania okresowego organizacji pracy 
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szkoły do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji  

i Nauki, w tym wprowadzenia organizacji pracy szkoły uwzględniającej zmianowość.  

§ 16. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą 

kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów  

oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły.  

§ 17. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczęcia  i kończenia zajęć, a także 

terminy ferii określa na każdy rok szkolny Minister Edukacji i Nauki.  

§ 18. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności, 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa organ prowadzący. 

 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 19. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie - Prawo oświatowe  

i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie 

wychowawczo-profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska.  

§ 20.1. Głównymi celami szkoły jest:  

1) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

2) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

3) przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie; 

4) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu,  

a także poszanowania dla innych kultur i tradycji;  

5) rozwijanie postaw patriotycznych i społecznych uczniów;  

6) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej; 

7) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa 

w życiu społecznym; 

8) rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej jako narzędzi poznawczych 

we wszystkich dyscyplinach wiedzy; 

9) przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie informatycznym; 

10) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej 

rozumienie;  

11) prowadzenie edukacji medialnej przygotowującej uczniów do właściwego odbioru  

i wykorzystywania mediów; 

12) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych 

dyscyplin;  

13) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;  
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14) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata  

i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości; 

15) przygotowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego  

i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;  

16) prowadzenie edukacji zdrowotnej w celu rozwijania u uczniów dbałości o zdrowie własne  

i innych ludzi oraz kształcenia umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

2. Szkoła w zakresie nauczania ogólnokształcącego zapewnia uczniom w szczególności 

kształcenie i nabywanie umiejętności: 

1) myślenia, rozumianego jako złożony proces polegający na tworzeniu nowych reprezentacji za 

pomocą transformacji dostępnych informacji, w tym myślenia analitycznego, syntetycznego, 

logicznego, przyczynowo - skutkowego, kreatywnego i abstrakcyjnego; 

2) czytania ze zrozumieniem sensów oraz znaczeń symbolicznych; 

3) komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak  

i w piśmie, w tym znajomość podstaw norm językowych oraz tworzenie podstaw porozumienia 

się w różnych sytuacjach komunikacyjnych;  

4) umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy  

oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;  

5) kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, ze świadomym 

wykorzystywaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; 

6) sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi 

z zachowaniem dbałości o poszanowanie praw autorskich i bezpiecznego poruszania się  

w cyberprzestrzeni; 

7) nabywanie nawyków systematycznego uczenia się; 

8) współpracy w grupie i podejmowanie działań indywidualnie. 

  3. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do: 

 1) wykonywania pracy zawodowej; 

 2) aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;  

 3) uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, uprawnień zawodowych lub kwalifikacji 

rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;  

4. Do zadań szkoły należy: 

 1) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach 

określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa młodzieży  

do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 

 2) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole  

oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

 3) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb; 
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 4) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej  

oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

 5) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego 

i zawodowego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;  

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  

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

7) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom 

stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;  

8) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem 

zasad higieny psychicznej; 

9) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów lub poszczególnego ucznia; 

10) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

11) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych  

oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

12) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

13) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej;  

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

pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

15) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym 

czasie;  

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

przygotowania uczniów; 

17) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

18) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dostosowanych do potrzeb  i zainteresowań młodzieży  

oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania; 

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

samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

 20) prowadzenie doradztwa zawodowego ułatwiającego wybór kierunków dalszej nauki  

lub zawodu adekwatnego do zainteresowań, możliwości i zainteresowań; 

21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 
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22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia 

środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

23) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;  

24) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, 

kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw 

i pracy zespołowej; 

25) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

26) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp  

do zasobów sieciowych w internecie; 

27) egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji; 

28) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie 

 z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 

29) wspieranie ucznia cudzoziemskiego w aklimatyzowaniu się w nowych warunkach; 

30) budowanie przyjaznego środowiska uczniowi cudzoziemskiemu; 

31) dostosowanie procesu dydaktycznego oraz wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości 

ucznia cudzoziemskiego; 

32) kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości językowej, historycznej i kulturowej poprzez 

włączenie treści programowych w nauczaniu zintegrowanymi przedmiotowym oraz w działania 

wychowawcze prowadzone na podstawie Programu wychowawczo- profilaktycznego; 

33) identyfikowanie potrzeb uczniów cudzoziemskich oraz stosownie do wyników diagnoz 

organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

34) włączenie uczniów cudzoziemskich do aktywnego udziału w życiu szkoły; 

35) organizacja i prowadzenie dodatkowych lekcji języka polskiego; 

36) organizacja i prowadzenie zajęć wyrównawczych w przypadku wystąpienia różnic 

programowych wynikających z nauki w odmiennych systemach oświatowych. 

§ 21.1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:  

1) klasopracownie;  

2) pracownię informatyczną;  

3) pracownię językową; 

4) salę gimnastyczną z zapleczem; 

5) salę do ćwiczeń siłowych i gier sportowych; 
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6) kompleks boisk szkolnych;  

7) bibliotekę z wydzieloną czytelnią; 

8) pomieszczenia administracyjne;  

9) pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym;  

10) gabinet pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa szkolnego;  

11) pomieszczenia dla działalności Samorządu uczniowskiego; 

12) radiowęzeł;  

13) sklepik; 

14) składnicę akt; 

15) pomieszczenia gospodarcze;  

16) 2 szatnie; 

17) gabinet pielęgniarki;  

18) dwie pracownie fryzjerskie;  

19) warsztaty szkolne: 

a) pracownia budowlana, 

b) pracownia murarsko- tynkarska,  

c) pracownia dekarska. 

20) 3 pracownie budowlane; 

21) pokój spotkań z rodzicami. 

§ 22.1. Szkoła nie posiada stołówki.  

2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia w higienicznych warunkach ciepłych 

posiłków i napojów w bufecie prowadzonym przez ajenta na terenie szkoły. Podmiot 

prowadzący punkt gastronomiczny zawiera umowę z dyrektorem szkoły. 

§ 23.1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez szkołę jest realizowany 

poprzez zapewnienie uczniom:  

1) pełnej opieki ze strony nauczycieli realizujących w szkole zajęcia obowiązkowe, 

nadobowiązkowe i pozalekcyjne; 

2) pełnej opieki w czasie przerw miedzy zajęciami lekcyjnymi zgodnie z harmonogramem 

pełnienia dyżurów, czas trwania dyżurów: 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, podczas przerw 

międzylekcyjnych i 5 minut po zakończeniu zajęć; harmonogram dyżurów przygotowuje zespół 

powołany przez dyrektora; 

 3) przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut z wyjątkiem przerwy po czwartej lekcji, która trwa 

20 minut; 
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 4) dyżury muszą być pełnione aktywnie, aby zapobiegać zachowaniom niezgodnym z zasadami 

bhp; 

 5) w czasie wyjść (wyjazdów) poza teren szkolny opieka nad uczniami podczas wycieczek, 

organizowana jest zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania; 

 6) egzekwowanie od przedsiębiorstw właściwych warunków bhp podczas zajęć praktycznych; 

 7) zapoznanie z przepisami bhp przed rozpoczęciem rocznych zajęć edukacyjnych i szkolenia 

praktycznego; 

8) w dniach, w których są skrócone lekcje, obowiązuje odrębny rozkład dzwonków. 

§ 24.1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

budynki i teren szkoły objęto nadzorem kamer CCTV.  

2. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, a zwłaszcza nad:  

1) uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 

a) otoczenie ich szczególną troską przez wychowawców i nauczycieli,  

b) pomoc samorządu uczniowskiego w adaptacji do nowych warunków, 

c) organizację zajęć integracyjnych.  

2) uczniami, którym z powodu przyczyn rozwojowych, warunków rodzinnych lub losowych 

potrzeba jest pomoc i wsparcie poprzez:  

a) udzielenie doraźnej pomocy materialnej w postaci stypendiów lub zapomóg w ramach 

posiadanych środków, 

 b) kierowanie do instytucji wspierających uczniów i ich rodziny, 

   c) otoczenie ich szczególną opieką pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa.  

§ 25.1. Szczegółowe programy, formy i zasady realizacji zadań szkoły określają 

zarządzenia, regulaminy lub instrukcje ustalane przez dyrektora, po zasięgnięciu, zgodnie  

z kompetencjami, opinii odpowiednio: rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu 

uczniowskiego.  

2. Akty wewnętrzne wymienione w ust.1 są podawane do wiadomości w formie 

zarządzeń dyrektora umieszczanych na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. 

 

ROZDZIAŁ 3 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 26.1. Organami szkoły są:  

1) dyrektor szkoły – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 
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4) samorząd uczniowski. 

§ 27. Każdy z wymienionych organów w §26. ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo 

oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez 

te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

§ 28.1. Dyrektor szkoły:  

1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;  

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;  

3) jest organem nadzoru pedagogicznego;  

4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej;  

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 

  § 29. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz.  

Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.  

Jest przewodniczącym rady pedagogicznej. 

  § 30. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa -

Prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe. 

 § 31.1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,  

a w szczególności: 

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

pracy; 

2)przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady  

oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z Regulaminem rady pedagogicznej; 

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

4) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia  

o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 

6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w szkole;  

7) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy na terenie,  

na którym znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, które zagrażają zdrowiu uczniów;  

8) zawiesza zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły 

w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas oznaczony, za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora 

sanitarnego w sytuacji, gdy ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone 

zdrowie uczniów; 

9) o zawieszeniu zajęć, o którym mowa w pkt. 8, dyrektor zawiadamia organ nadzorujący; 

10) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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11) przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski 

wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

12) dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

13) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw 

podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku następnego roku 

szkolnego; 

14) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole,  

po zasięgnięciu opinii rady rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu który będzie 

obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia; 

15) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  

w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa; 

16) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi 

zakupionymi z dotacji celowej;  

17) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców szkoły, szkolnym klubem wolontariatu 

 i samorządem uczniowskim, samorządem słuchaczy;  

18) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności wychowawczo-opiekuńczej w szkole; 

19) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów 

zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego 

nauczania; 

20) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych  

w  statucie szkoły; 

21)organizuje wspomaganie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości 

udzielanej pomocy pp; 

22) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne na 

zasadach określonych w statucie szkoły; 

23) kontroluje spełnianie obowiązku nauki. W przypadku niespełnienia obowiązku nauki,  

tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie 

egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

24) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez radę 

pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;  

25) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, 

problemowo-zadaniowe i Zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

26) zwalnia uczniów z zajęć WF-u lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, 

informatyki w oparciu o odrębne przepisy; 
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27) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;  

28) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia 

z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych 

przypadkach losowych lub zdrowotnych. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami 

ucznia (prawnymi opiekunami); 

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

30) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej 

uczniom; 

31) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

32) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów 

prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach; 

33) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego 

etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia; 

34) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;  

35) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych  

i sprawdzających na zasadach określonych w statucie szkoły; 

36) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela; 

37) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie 

organizacji praktyk studenckich 

2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

 1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu 

przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe do 10 kwietnia organowi 

prowadzącemu;  

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego  

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych; 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;  

4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni 

wolne od zajęć;  

5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;  
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6) zawiesza na czas oznaczony zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w razie 

wystąpienia na terenie, którym znajduje się szkoła sytuacji: 

a) gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją  

i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

b) w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie 

zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie 

są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły, 

 c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

 d) w sytuacjach innych, zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. 

7) w przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt 6, na okres powyżej dwóch dni, 

dyrektor szkoły, najpóźniej od trzeciego dnia organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, wg zasad określonych w statucie szkoły; 

8) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,  

a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu 

uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym; 

9) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

10) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości  

o estetykę i czystość;  

11) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

12) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania radzie 

pedagogicznej i radzie rodziców;  

13) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

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

technicznego urządzeń na szkolnym boisku; 

15) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły 

tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 

16) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;  

17) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

18) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie  

z odrębnymi przepisami; 

19) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych; 

 20) jako przedstawiciel administratora danych przetwarza powierzone dane osobowe zgodnie  

z zasadami RODO. 

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:  

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;  
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2)powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 

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

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych;  

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

samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym  

na stanowiskach urzędniczych w szkole; 

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 

7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego 

nauczycieli, którzy kontynuują ścieżkę awansu zawodowego wg zasad obowiązujących przed 

 1 września 2022 roku; 

8) przydziela opiekuna stażu lub mentora, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie awansu 

zawodowego; 

9) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom 

administracji i obsługi szkoły; 

10) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli  

i pracowników; 

11) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa; 

12) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

13) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;  

14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez 

organ prowadzący;  

15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

17)  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  

i zatwierdzania;  

18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

4. Sprawuje opiekę nad uczniami: 

 1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządem uczniowskim i samorządem 

słuchaczy;  

2) powołuje komisję stypendialną; 

3) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej 

i rady pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;  

4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;  
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5) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymywania 

pomocy materialnej na zakup podręczników oraz użyczenia sprzętu komputerowego, 

niezbędnego do aktywnego uczestnictwa ucznia w zdalnym nauczaniu;  

6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej  

w szkole. 

§ 32. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora 

szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym 

ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

§ 33.1. Dyrektor szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 

 2. Do obowiązków dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

należy:  

1) rozpoznanie dostępności uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do infrastruktury 

informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających udział uczniów w zdalnym 

nauczaniu; 

2) wybór, we współpracy z nauczycielami technologii informacyjno-komunikacyjnych;  

3) ustalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w odniesieniu do wybranej 

technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

4) ustalenie we współpracy z nauczycielami, źródła i materiałów niezbędnych do realizacji 

zadań; 

5) zobowiązuje nauczycieli do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji 

w zdalnej edukacji i w miarę potrzeb we współpracy z radą rodziców i nauczycielami 

dostosowania programu wychowawczo-profilaktycznego; 

6) we współpracy z nauczycielami, określa: 

a) dostosowanie programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej edukacji 

oraz 

b) we współpracy z radą rodziców dostosowanie programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

c) tygodniowy zakres treści nauczania na zajęciach wynikających z ramowego planu 

nauczania oraz zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, 

d) sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin 

usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, 

e) sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach 

ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. 

 7) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminów; 
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 8) przekazuje rodzicom, uczniom i nauczycielom wyczerpujące informacje o organizacji zajęć 

w okresie czasowego zawieszenia działalności szkoły; 

 9) koordynuje współpracę pomiędzy nauczycielami a rodzicami i uczniami w celu prowadzenia 

efektywnego procesu dydaktycznego i wspierania uczniów.      

   § 34. Rada pedagogiczna Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku jest 

kolegialnym organem szkoły. 

   § 35. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane w formie posiedzenia 

stacjonarnego w szkole lub w formie zdalnej organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. 

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, 

Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.  

§ 36. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są 

podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, przy 

czym przez obecność w posiedzeniu zdalnym rady pedagogicznej należy rozumieć udział  

w wideokonferencji.  

§ 37. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami 

pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem 

kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.  

§ 38. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

§ 39. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.  

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne.  

§ 40. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej, 

przechowywanej w sekretariacie szkoły w przeznaczonych do tego celu segregatorach.  

A następnie  przechowuje się je w składnicy akt, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.  

§ 41.1. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:  

1) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby 

sporządzającej protokół; 

2) stwierdzenie prawomocności obrad;  

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania; 

4) listę obecności nauczycieli; 

5) uchwalony porządek obrad; 

6) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych  

i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień; 

7) przebieg głosowania i jej wyniki;  
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8) podpis przewodniczącego i protokolanta. 

2. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez 

radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty 

złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej. 

§  42. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.  

§ 43. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie 

szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.  

§ 44. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż  

w terminie 3 dni. 

§ 45. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach 

Rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

§ 46. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów. 

§ 47. Radę rodziców reprezentuje zarząd, którego strukturę oraz szczegółowe 

kompetencje a także sposób wyłaniania członków Zarządu określa Regulamin rady rodziców. 

§ 48.W zarządzie rady rodziców winni być reprezentowani przedstawiciele wszystkich 

etapów kształcenia. 

§ 49. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. 

  § 50. Do kompetencji Rady rodziców należy: 

1) występowanie do Rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw szkoły,  

2) wspieranie działalności statutowej szkoły oraz możliwość gromadzenia w tym celu funduszy  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,  

3) typowanie dwóch przedstawicieli rady rodziców do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora szkoły.  

§ 51. Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną Program 

wychowawczo-profilaktyczny.  

§ 52. Rada rodziców opiniuje w szczególności: 

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;  

2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

  § 53.1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

2. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin. 

§ 54. Rada rodziców może podejmować czynności przy wykorzystaniu środków 

komunikacji na odległość.      
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  § 55. 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Samorząd uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być 

sprzeczny z niniejszym statutem i jest odrębnym dokumentem. 

3. Do kompetencji samorządu uczniowskiego w szczególności należy prawo do:  

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami; 

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;  

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo do opiniowania uchwały o skreśleniu z listy ucznia pełnoletniego. 

4. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu.  

5. Samorząd uczniowski jest organem szkoły powołanym i posiadającym uprawnienia 

określone w art. 85 Ustawy. 

  6. Rada samorządu uczniowskiego wybiera opiekuna spośród nauczycieli i opracowuje 

regulamin swojej działalności, który uchwalany jest przez ogół uczniów.  

7. W Radzie samorządu winni być reprezentowani uczniowie wszystkich etapów 

kształcenia. 

 § 56.1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania  

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze 

statutu i planów pracy szkoły. 

 2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania 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 bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach 

bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.  

4. Spory pomiędzy dyrektorem, a radą pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady 

pedagogicznej. W przypadku dużej rangi konfliktu i wyczerpaniu możliwości rozwiązania sporu 

wewnątrz szkoły, można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do właściwego nadrzędnego 

organu. 

 5. Spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu 

rady rodziców z udziałem dyrektora. 
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 6. Spory pomiędzy dyrektorem a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między 

wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a 

dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego. 

 7. Spory pomiędzy radą pedagogiczną a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na 

wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli 

samorządu uczniowskiego oraz dyrektora. 

 8. W celu rozstrzygnięcia sporu w ramach organów dyrektor może powołać zespół 

doradczy. 

ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA NAUCZANIA W SZKOLE 

§ 57. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w BS I w pierwszym 

powszednim dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień 

września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy 

poniedziałek po dniu pierwszego września. Rozpoczęcie zajęć w BS II określa umieszczony na 

stronie internetowej szkoły , specjalnie opracowany regulamin. 

 § 58. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego w poszczególnych typach szkół. 

  § 59. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w poszczególnych statutach 

różnych typów szkół. 

§ 60.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. W szkole funkcjonują 2 typy oddziałów: 

1) uczniów/słuchaczy niebędących młodocianymi pracownikami; 

2) uczniów młodocianych pracowników, dla których szkoła organizuje wyłącznie kształcenie 

ogólne. 

3. Podział na grupy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

4. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę słuchaczy ustala się w porozumieniu 

z organem prowadzącym. 

§ 61.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. 

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 nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego prowadzone  

są na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia 

praktycznego u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez 
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pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy uczniem – młodocianym 

pracownikiem a daną jednostką. 

4. W oddziałach młodocianych pracowników uczniowie realizują jednolite treści 

przedmiotów ogólnokształcących, natomiast praktyczne szkolenie zawodowe odbywają  

u pracodawców odpowiednio w ciągu 2, 3, 4 dni w tygodniu.  

§ 62.1. W szkole oraz na kursach szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia 

zawodowego, określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.  

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, które są prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym lub poza nim, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

3. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora. Wymiar praktyki 

zawodowej nie wchodzi przy tym w zakres wymiaru kształcenia zawodowego, jeżeli trwa ona 

nie dłużej, niż 4 tygodnie. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej 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. uczniowie mogą 

odbywać praktyki tylko w określone dni tygodnia), należy jednak zachować wymiar praktyk 

wskazanych dla danego zawodu w podstawie programowej. 

  § 63.1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:  

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

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 

a) dydaktyczno-wyrównawcze, stosownie do zdiagnozowanych braków edukacyjnych 

lub niepowodzeń szkolnych uczniów oraz liczby godzin przyznanych przez organ 

prowadzący na dany rok szkolny, 

b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju 

lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej: – rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne, 

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością, zgodnie  

ze wskazaniami w orzeczeniach wydanych przez poradnię psychologicznopedagogiczną  

i ujęte w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, opracowanych 

indywidualnie dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie. 

 § 64.1. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego 

eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 
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2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, 

opisanych w niniejszym statucie; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego:  zajęcia wychowania fizycznego;  

4) w toku nauczania indywidualnego; 

5) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. 

Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z wychowania fizycznego (2 godz.); 

6) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: wycieczki 

turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe. 

  2. Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić 

proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w § 64 ust. 1. 

§ 65.1.Podstawy programowe kształcenia ogólnego  

i zawodowego realizowane są z wykorzystaniem programów nauczania dla danych edukacji.  

  2. Zasady dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego i podręczników 

określają odrębne przepisy/określa art. 22 a ustawy o systemie oświaty.  

3. W przypadku nauki zdalnej, nauczyciele dostosowują program nauczania  

do możliwości jego realizacji przy stosowaniu technologii informatycznych.  

 

ROZDZIAŁ 5 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 

§ 66.1. W Szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych  

w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia  

na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, 

szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych; 

2) posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa  

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej  
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w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie 

zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej opinii; 

6) uczniom z Ukrainy przyjętym do szkoły w okresie od 24 lutego 2022r. w związku  

z konfliktem zbrojnym, na podstawie oświadczenia rodziców/ osoby upoważnionej do opieki 

  § 67.1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem/słuchaczem oraz w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych; 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia  

i kariery zawodowej; 

5) warsztatów; 

6) porad i konsultacji. 

2. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 

45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

4. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi 

placówkami wspierającymi pracę  szkoły celem: 

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom  

i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; 

2)  udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 

3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej  

z wychowywaniem i kształceniem młodzieży. 

5. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest psycholog szkolny. 

§ 68.1. Uczniom jest udzielana pomoc materialna o charakterze socjalnym według 

regulaminu ustalonego przez radę miasta oraz motywacyjnym:  

1) stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej; 

2) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej; 

3) stypendium jako pomoc o charakterze motywacyjnym, udzielana przez dyrektora szkoły:  

a) stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen, co najmniej 4,0, oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania  
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w okresie, za który przyznaje się stypendium- komisja stypendialna na w/w zasadach 

tworzy listę nagrodzonych osób, 

b) stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

wysokie wyniki indywidualne lub I - III we współzawodnictwie sportowym na szczeblu 

co najmniej miejskim w zawodach.  

§ 69.1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb  

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

 2. Biblioteka zajmuje pomieszczenia, z których jedno przeznaczone jest na gromadzenie 

i przechowywanie księgozbioru, inne umożliwia korzystanie z księgozbioru podręcznego. 

 3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, 

a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez 

Dyrektora szkoły, który jest odrębnym dokumentem.  

4. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu. 

  5. Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami,  

a także współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami .  

6. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie 

zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą; 

2) przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

3) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.  

7. Inne zadania biblioteki: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i inwentaryzacja materiałów bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów również na wakacje oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej; 

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych) potrzeb 

czytelniczych i informacyjnych; 

4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

5) przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z rożnych źródeł informacji; 

6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.  

§ 70.1. 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.  
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2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

  3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.  

 

ROZDZIAŁ 6 

PRACOWNICY SZKOŁY I ICH ZADANIA. 

§ 71.1. Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły 

określają odrębne przepisy.  

2. Liczbę pracowników szkoły ustala dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez organ 

prowadzący arkusz organizacyjny.  

3. Szczegółowe zakresy obowiązków uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych 

pracowników szkoły ustala dyrektor w imiennym przydziale czynności. 

  4. O sposobach i formach wykonywania zadań, w oparciu o przydział czynności,  

o którym mowa w ust. 3, decyduje w sposób autonomiczny pracownik.. 

§ 72.1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami.  

2. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:  

1) troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów 

oraz zasad higieny pracy; 

2) rzetelne wykonywanie obowiązków (zgodnie z przydziałem czynności); 

3) przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności statutu szkoły, regulaminu pracy; 

4) poszanowanie mienia szkolnego; 

5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 

  3. Zależność służbową pracownika wyznacza się zgodnie z jego stanowiskiem pracy  

w strukturze organizacyjnej szkoły.  

  § 73. 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.  

2. Wicedyrektor przede wszystkim zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności 

oraz:  

1) nadzoruje tygodniowego planu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym projektowanie 

kalendarza organizacji roku szkolnego; 

2) nadzoruje i kontroluje pracę zespołów powołanych przy radzie pedagogicznej zgodnie  

z przyjętym planem nadzoru pedagogicznego; 

3) kontroluje dyscyplinę pracy nauczycieli; 
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4) otacza opieką nauczycieli stażystów i studentów odbywających praktyki pedagogiczne; 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje wspólnie z dyrektorem oceny pracy nauczycieli;  

6) nadzoruje realizację konkursów, apeli i innych przedsięwzięć w szkole;  

7) organizuje zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 

8) kontroluje dokumentację szkolną w zakresie zgodności z podstawą programową  

oraz ramowymi planami nauczania i zapisami w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

3. Wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora wynikające z przepisów 

prawa.  

4. Zakres zadań i odpowiedzialności pracowników, którym powierzono funkcje 

kierownicze określają przydziały czynności.  

§ 74.1. W szkole tworzy się stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. 

 2. Kierownik szkolenia praktycznego organizuje kształcenie praktyczne uczniom  

w zakładach pracy oraz w warsztatach szkolnych, a w szczególności:  

1) ustala organizację przebiegu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz przydział 

czynności nauczycielom zawodu zgodnie z ich kwalifikacjami; 

2) kontroluje przebieg szkolenia i realizację programów nauczania zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych; 

3) organizuje egzaminy zawodowe uczniom kończącym daną kwalifikację, szkołę; 

4) sprawuje nadzór pedagogiczny w zakresie praktycznej nauki zawodu, w tym obserwuje 

zajęcia prowadzone przez instruktorów i nauczycieli zawodu w celu systematycznego 

doskonalenia ich pracy; 

5) nadzoruje przestrzeganie przepisów bhp i prac wzbronionych młodocianym; 

6) przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły plan swojej rocznej pracy i ponosi 

odpowiedzialność za jego realizację; 

7) reprezentuje interesy szkoły i uczniów w zakładach pracy w sprawach uzgodnionych  

z Dyrektorem szkoły. 

  §75.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą  

oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

 2. Do obowiązków nauczyciela w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły należy:  

1) realizacja prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego; 

2) dbałość o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

3) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć; 

4) zawiadamianie dyrektora o nieobecności w danym dniu, przed rozpoczęciem planowanych 

zajęć, w celu zorganizowania zastępstwa; 
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5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych oraz podnoszenie poziomu 

wiedzy merytorycznej poprzez aktywny udział w pracy samokształceniowej  

oraz zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego; 

6) znajomość i przestrzeganie statutu, regulaminów , procedur , instrukcji oraz bieżących 

zarządzeń dyrektora regulujących zasady działania szkoły; 

7) poinformowanie na piśmie dyrektora o wyborze podręcznika wraz z uzasadnieniem tego 

wyboru; 

 8) czynne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz nie ujawnianie poruszanych 

na posiedzeniach rady spraw; 

 9) aktywny udział w pracach zespołów oraz realizacji zadań powierzonych w ramach 

organizacji roku szkolnego; 

10) opracowanie w oparciu o wewnątrzszkolne zasady oceniania oraz obowiązujące przepisy 

prawa Przedmiotowych zasad oceniania określającego w szczególności: 

 a) wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, 

  b) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych. 

 11) staranne i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej; 

 12) w przypadku nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego, 

przygotowywanie w okresie stażu scenariuszy prowadzonych zajęć; 

13) w przypadku nauczyciela , którego zajęcia w ramach nadzoru mają podlegać obserwacji, 

sporządzenie scenariusza zajęć planowanych do obserwacji; 

14) składanie na radę plenarną sprawozdań z realizacji przydzielonych zadań; 

15) składanie sprawozdań z przebiegu awansu zawodowego, w terminach określonych przez 

prawo oświatowe. 

   § 76.1. Do obowiązków nauczyciela w stosunku powierzonych jego opiece uczniów 

należy: 

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

2) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz równe traktowanie wszystkich uczniów; 

3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie 

potrzeb ucznia przy współpracy z rodzicami i pedagogiem, pedagogiem specjalnym, 

psychologiem; 

4) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzenia z nimi zajęć 

obowiązkowych oraz podczas pełnienia dyżurów.  

2. Nauczyciel ma prawo do:  
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1) awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) wyboru form organizacyjnych i metod pracy na prowadzonych zajęciach,; 

3) wyboru podręcznika lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do danych 

zajęć edukacyjnych spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego; 

4) wyboru programu nauczania do realizacji zajęć edukacyjnych; 

5) oceny pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.  

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli polega na: 

 1) pogłębianiu wiedzy merytorycznej z zakresu dydaktyki, wychowania, profilaktyki i opieki; 

 2) udziale w pracy powołanych przy radzie pedagogicznej zespołów; 

 3) podejmowaniu prób nowatorskich wzbogacających warsztat pracy nauczyciela; 

 4) udziale w kursach, szkoleniach, naradach i konferencjach organizowanych przez instytucje 

współpracujące ze szkołą.  

4. Nauczyciele prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się oraz szczególne 

uzdolnienia. 

 5. Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki 

zawodu zatrudnieni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe są obowiązani doskonalić 

umiejętności i kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania pracy poprzez uczestniczenie 

w szkoleniach branżowych realizowanych w trzyletnich cyklach, w łącznym wymiarze  

40 godzin w cyklu.  

6. Szkolenie branżowe organizuje dyrektor szkoły. W przypadku nauczyciela 

zatrudnionego w więcej niż jednej szkole lub placówce szkolenia branżowego organizuje 

dyrektor szkoły lub placówki wskazanej przez nauczyciela jako podstawowe miejsce pracy. 

 7. Dyrektor szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, kieruje nauczyciela 

na szkolenie branżowe odpowiednio u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, 

z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela. 

 8. Dyrektor szkoły zwalnia nauczyciela odbywającego szkolenie branżowe z całości  

lub części dnia pracy, na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na szkolenie oraz na czas jego 

trwania, jeżeli organizacja szkolenia branżowego tego wymaga. 

 9. Za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy nauczyciel, o którym mowa  

w ust.6, zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

  10. Nauczycielowi odbywającemu szkolenie branżowe w innej miejscowości niż miejsce 

zamieszkania lub miejsce pracy nauczyciela przysługują należności na pokrycie kosztów 

związanych z podróżą służbową na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 775 należności z tytułu podróży służbowej § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy.  
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11. Nauczyciel, w terminie 30 dni od dnia zakończenia szkolenia branżowego, 

przedkłada dyrektorowi szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, informację  

o zakresie i wymiarze odbytego szkolenia branżowego, potwierdzoną przez pracodawcę  

lub osobę prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne.  

12. Nauczyciel skierowany na szkolenie branżowe, który bez uzasadnionych przyczyn 

nie podejmie szkolenia albo je przerwie, jest obowiązany do zwrotu kosztów, o których mowa  

w ust. 8, poniesionych przez szkołę, placówkę lub centrum, o których mowa w ust. 1. 

  13. Koszty szkolenia branżowego mogą być finansowane:  

1) przez pracodawców lub osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, lub 

2) ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, o którym mowa w art. 69a przeznaczenie 

środków KFS ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), na zasadach dotyczących kursów, lub  

3) ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, o których mowa  

w art. 70a finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ust. 1, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 70d rozporządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, lub  

4) ze środków pochodzących z programów edukacyjnych Unii Europejskiej.  

14. W przypadku realizacji szkoleń branżowych w wymiarze większym niż 40 godzin  

w trzyletnim cyklu, źródłem finansowania tych szkoleń nie mogą być środki, o których mowa 

ust. 11 pkt 2 i 3. 

 §77.1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe  

lub inne problemowo-zadaniowe powołane przez dyrektora na czas określony lub nieokreślony. 

2. Pracą klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje wychowawca. 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na 

wniosek tego zespołu, który: 

1) przedkłada na ostatnim zebraniu rady pedagogicznej sprawozdania z pracy zespołu;  

2) opracowuje programy pracy do końca września na kolejny rok szkolny;  

3) prowadzi dokumentację pracy zespołu.  

4. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązania 

określonych problemów i zadań . 

§ 78. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli, którego pracą 

kieruje lider. 2.  

§ 79. W szkole funkcjonuje zespół wychowawczy.  

§ 80.1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej  

nad uczniami, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się  

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
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2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych  

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;  

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny  

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;  

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.I) oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami; 

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 

szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy  

i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem  

i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;  

10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu 

klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im 

pomocy w nauce;  

11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;  

12) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego 

organizowania sobie pracy; 

13) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają 

trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem 

klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie 

dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad 

regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne oraz zajęcia praktyczne, badanie 

przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy 

tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności 

w uzupełnieniu materiału;  

14) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw 

moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, 
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współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich 

koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, 

odpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie 

samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

15) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, 

pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości  

i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem 

uczniów w życiu Szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach; 

16) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. 

poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek; 

17) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron 

ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami 

poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - 

zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami 

ducha i charakteru; 

18) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny 

otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 

19) współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie 

opieki i pomocy materialnej uczniom;  

20) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie 

pomocy.  

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii 

ucznia, uczniów danego oddziału i nauczycieli; wnioskuje w sprawie przyznawania nagród  

i udzielania kar. 

  4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klas: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;  

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 

3) wypisuje świadectwa szkolne i uzupełnia arkusze ocen; 

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz 

szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.  

§ 81.1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie 

edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania 

rodziców.  

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły 

realizowane jest poprzez:  
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1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych 

przez: 

a) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych  

z wychowaniem dziecka. 

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 

  a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę www, 

inne materiały informacyjne. 

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

a) edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku  

w nauce. 

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

  a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b) inspirowanie rodziców do działania, 

  c) wspieranie inicjatyw rodziców, 

  d) wskazywanie obszarów działania. 

5) Szkoła zapewnia włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac 

rady rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji. 

  3. Szkoła zapewnia rodzicom prawo do: 

1) znajomości Programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły; 

2)znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów; 

3) uzyskiwania w ustalonym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka,  

jego zachowania i postępów bądź trudności w nauce; 

4) uzyskiwania informacji i porad w zakresie wychowania i dalszego kształcenia;  

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy Zespołu 

szkół;  

6) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia lub wyboru 

drogi życiowej przez uczniów;  

7) udziału w spotkaniach z psychologiem, pedagogiem oraz członkami zespołu ds. doradztwa 

zawodowego. 

4. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze ustala się 

częstotliwość organizowania stałych spotkań wychowawców z rodzicami co najmniej dwa razy 

w roku, a w szczególnych przypadkach - w miarę potrzeb. 
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  5. Ustala się w szkole następujący sposób informowania rodziców (prawnych 

opiekunów) o postępach uczniów:  

1) oceny są upubliczniane dla poszczególnych uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)  

za pośrednictwem dziennika elektronicznego. W przypadku problemów z dostępem do dziennika 

elektronicznego, uczeń lub rodzic może zwrócić się do wychowawcy z prośbą o wydruk wykazu 

ocen;  

2) o ustalonej ocenie śródrocznej informuje się na zebraniu rodziców po I okresie oraz poprzez 

dziennik elektroniczny; 

3) o aktualnych postępach ucznia powiadamia się na zebraniu śródrocznym (jeśli jest 

organizowane) oraz poprzez dziennik elektroniczny; 

4) zainteresowani rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację o postępach dziecka 

w czasie konsultacji indywidualnych lub w czasie pełnienia dyżuru przez nauczycieli, zgodnie  

z harmonogramem podanym do wiadomości publicznej na każdy rok szkolny. 

  6. W przypadku dłuższej (powyżej tygodnia) nieobecności ucznia w szkole wychowawca 

powiadamia o tym rodziców – telefonicznie lub pisemnie, w celu wyjaśnienia przyczyn 

nieobecności;  

1) w przypadku wezwania i niezgłoszenia się rodzica na pierwsze pisemne wezwanie, 

wychowawca wysyła kolejne za potwierdzeniem odbioru;  

2) jeżeli wszystkie zastosowane środki w stosunku do ucznia niepełnoletniego nie przyniosą 

oczekiwanego rezultatu, wychowawca klasy kieruje do dyrektora szkoły wniosek o skreślenie 

ucznia z listy uczniów, a dyrektor nadaje jej odpowiedni bieg/odrębne przepisy dotyczą 

słuchaczy BS II i są zapisane w statucie BS II;  

3) jeżeli wszystkie zastosowane środki w stosunku do ucznia pełnoletniego nie przyniosą 

oczekiwanego rezultatu, rozpoczyna się procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów.  

7. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:  

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub z przyczyn 

organizacyjnych szkoły; 

2) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy; 

3) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 51% rodziców uczniów danego oddziału.  

8. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie  

ich załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni.  

§ 82. Zasady współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną  

oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży  

1. Szkoła systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2  

w Białymstoku. 

2. Osobą odpowiedzialną za współpracę z poradnią jest pedagog szkolny.  

3. Zakres współpracy obejmuje: 
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 1) wsparcie szkoły w realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy 

psychologicznopedagogicznej, poprzez doradztwo w opracowywaniu IPET-ów i dokonywania 

wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia w szkole; 

2) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; 

3) udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami 

wychowawców klas;  

4) udzielanie nauczycielom wsparcia metodycznego w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb 

 i możliwości uczniów, sposobu realizacji zaleceń w opiniach i orzeczeniach, sposobach 

dostosowywania wymagań edukacyjnych uczniom objętych pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, zasadach indywidualizacji nauczania, planowaniu i realizacji zadań z zakresu 

doradztwa zawodowego oraz inne, zgodnie z potrzebami nauczycieli; 

5) prowadzenie obserwacji uczniów w środowisku szkolnym; 

6) aktywny udział przedstawicieli poradni w rozwiązywaniu konfliktów uczeń-uczeń-rodzice 

poprzez mediacje;  

7) udział nauczycieli w tzw. grupach wsparcia, organizowanych przez poradnię; 

8) podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, poprzez włączanie się  

w wielowątkowe oddziaływanie zmierzające do złagodzenia objawów reakcji kryzysowej, 

przywrócenia równowagi psychicznej, zapewnienia wsparcia emocjonalnego i poczucia 

bezpieczeństwa, zredukowania lęku; 

9) dyżury przedstawicieli poradni w godzinach zebrań z rodzicami w celu udzielania porad  

i konsultacji dla rodziców;  

10) prowadzenie warsztatów i prelekcji dla rodziców, w tym trening umiejętności 

wychowawczych dla nauczycieli i rodziców; 

11) udział w realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkole lub środowisku; 

12) inne, zgodne z potrzebami wynikającymi w bieżącej pracy szkoły, w tym działań 

reintegracyjnych zespołów klasowych. 

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z dyrektorem poradni ustala warunki współpracy 

oraz zasady ochrony przetwarzania danych osobowych uczniów przez podmiot przetwarzający.  

  5. Szkoła współpracuje z Policją w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorem 

współpracy jest pedagog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki 

policji. W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 

1) spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami 

ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją 

dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym; 

2) spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, 

wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, 

zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń; 
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3) informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, 

stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci  

i młodzieży;  

4) udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże 

przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły; 

 5) wspólny: szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości 

nieletnich; 

  6. Szkoła współpracuje ze Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną w zakresie 

przeprowadzania alarmów, ewakuacji, zabezpieczeń większych uroczystości szkolnych  

oraz organizowania prelekcji związanych z bezpieczeństwem pożarowym i zagrożeń  

w środowisku lokalnym.  

7. Szkoła współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, biblioteką 

pedagogiczną, muzeum oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz ucznia, młodzieży 

§ 83.1. Do obowiązków pedagoga specjalnego należy: 

 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów lub wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów lub wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów lub wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia lub słuchacza i jego uczestnictwo w życiu , szkoły lub placówki,  

we współpracy z nauczycielami;  

2) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;  

3) udział w Zespole wspierającym;  

4) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia;  

5) udzielaniem uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) wspieranie nauczycieli, w szczególności: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów lub wychowanków, w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie 

ucznia lub wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem 

lub wychowankiem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia lub wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych, 
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d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów  

lub wychowanków. 

7) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych, zgodnie  

z przydziałem zajęć.  

2. Pedagog specjalny rekomenduje dyrektorowi działania, które szkoła i nauczyciele 

powinni podejmować w celu edukacji włączającej.  

§ 84.1. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów/słuchaczy w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania 

mocnych stron uczniów/słuchaczy; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów/słuchaczy; 

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

potrzeb; 

4) podejmowanie 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 

uczniów/słuchaczy; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów/słuchaczy; 

8) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

9) koordynowanie współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią 

zdrowia psychicznego.  

§ 85.1. Do zadań doradcy zawodowego należy:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 



 35 

 § 86.1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb  

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

 2. Biblioteka zajmuje pomieszczenia, z których jedno przeznaczone jest na gromadzenie 

i przechowywanie księgozbioru, inne umożliwia korzystanie z księgozbioru podręcznego. 

 3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, 

a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez 

Dyrektora szkoły, który jest odrębnym dokumentem.  

4. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu. 

  5. Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami,  

a także współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami .  

6. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie 

zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą; 

2) przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

3) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.  

7. Inne zadania biblioteki: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i inwentaryzacja materiałów bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów również na wakacje oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej; 

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych) potrzeb 

czytelniczych i informacyjnych; 

4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

5) przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z rożnych źródeł informacji; 

6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.  

§ 87.1. 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) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów/słuchaczy; 

5) wyrabiania i pogłębiania u uczniów/słuchaczy nawyków czytania i uczenia się; 

6) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 
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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 zbiorów; 

4) organizacji warsztatu informacyjnego. 

3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z: 

1) rodzicami uczniów/słuchaczy poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego  

w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie literatury 

pedagogicznej; 

2) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego 

propagowania różnych imprez czytelniczych; 

3) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu. 

4. W ramach organizacji pracy szkoły nauczyciele realizują inne zadania zlecone przez 

dyrektora. 

§ 88.1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów/słuchaczy organizowanych przez 

szkołę mogą brać udział także wolontariusze.  

2). Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia.  

3). Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określony  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

§ 89. 1. W zakresie wolontariatu szkoła:  

1) prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów;  

2) stwarza uczniom możliwości podejmowania działań wolontariatu organizowanych przez 

organizacje, stowarzyszenia, itp. działające poza szkołą na podstawie zawartych porozumień  

lub umów również na terenie szkoły;  

3) organizuje własne działania w zakresie wolontariatu włącza w nie uczniów. 

 2. Działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 wymagają pisemnej zgody rodziców 

ucznia. 

 § 90.1. 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 wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
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  3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady pedagogicznej i Rady rodziców.  

 

ROZDZIAŁ 7 

MONITORING WIZYJNY 

§ 91.1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV. 

 2. Budynek szkolny jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt 

monitorowany”. 

3. Monitoring wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu 

osób i mienia. 

  4. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji zadań wychowawczych 

szkoły:  

1) monitoring za pomocą kamer, stosowany jest w celu eliminacji takich zagrożeń, jak: przemoc 

i agresja rówieśnicza, kradzieże i wymuszenia, dewastacja mienia szkolnego, przebywanie na 

terenie szkoły osób nieuprawnionych i inne; 

2) system monitoringu może być wykorzystany w celu: wyjaśnienia sytuacji zagrażających 

zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, ustalenia sprawców zniszczenia lub uszkodzenia mienia 

szkoły, udowodnienia zachowań nieregulaminowych (łamanie przepisów statutu i regulaminów), 

ustaleniu sprawców zachowań ryzykownych; 

3) zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystane zostaną w szczególności w celu 

wyeliminowania przejawów oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych 

nieregulaminowych oraz niezgodnych z prawem zachowań na terenie szkoły; 

4) udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje dyrektor szkoły lub 

upoważniony przez dyrektora inny pracownik szkoły, z zastrzeżeniem, że o udostępnieniu zapisu 

instytucjom zewnętrznym tj.: policja i sąd, decyduje każdorazowo dyrektor szkoły na pisemny 

wniosek instytucji.  

 

ROZDZIAŁ 8 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 92.1. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w szkole. 

 2. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/prawnych opiekunów jest 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku. 

  3. Zadania z zakresu ochrony danych osobowych wykonuje dyrektor szkoły. Dyrektor 

szkoły powołuje inspektora danych osobowych w imieniu administratora wdraża odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych 

przez szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych.  
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4. Szkoła przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań  

i obowiązków wynikających z ustawowych przepisów oświatowych. 

5. Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje w szkole lub wykonujące pracę w szkole 

są obowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją 

lub wykonywaną pracą dotyczących danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii 

przetwarzania. 

6. Zapisów ust. 4 nie stosuje się: 

 1) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia; 

 2) jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyraził zgodę na ujawnienie 

określonych informacji; 

 3) w przypadku, gdy przewidują to przepisy szczególne. 

  7. Zasady ochrony danych oraz związana z tym dokumentacja nie stanowią informacji 

publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

 

ROZDZIAŁ 9 

ZASADY  KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE CZASOWEGO 

OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA. 

 

  § 93.1. Formy kształcenia i wykorzystywane sposoby komunikacji zdalnej w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły. 1. W okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania Szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość. 

 2. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami  

jest dziennik elektroniczny. 

3. Szkoła, realizując kształcenie na odległość wykorzystuje systemy kształcenia  

na odległość i narzędzia Google.  

4. Nauczyciele realizując kształcenie na odległość, mogą wykorzystać również inne 

platformy internetowe, m.in: 

1) www.epodreczniki.pl; 

2) www.gov.pl/zdalnelekcje; 

3) www.cke.gov.pl; 

4) www.lektury.gov.pl; 

5) www.kopernik.org.pl; 

6) www.etwinning.pl ; 

7) www.muzykotekaszkolna.pl; 

8) www.przystanekhistoria.p; 
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9) https://etwinning.pl/zdalna-edukacja-z-etwinning/; 

10) https://pl.khanacademy.org/; 

11) https://learningapps.org/; 

12) Youtube, blogi, inne. 

5. Z platform internetowych korzystają: 

1) uczniowie;  

2) nauczyciele; 

3) rodzice. 

  6. Nauczyciele na w/w platformach mogą: 

1) prowadzić lekcje online;  

2) zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, 

nagraną lekcją; 

3) zamieszczać i wykorzystywać prezentacje; 

4) zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami 

edukacyjnymi; 

5) zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia. 

7. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:  

1) prowadzenie zajęć online;  

2) rozmowy telefoniczne z uczniami; 

3) rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym; 

4) prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on – line;  

5) prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form 

komunikowania się na odległość;  

6) prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie godzin. 

8. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność 

nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez 

ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej 

szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć. 

9. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 

realizowane w szczególności: 

 1) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji 

między nauczycielem, uczniem lub rodzicami; 
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 2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy 

ucznia; 

 3) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji 

przez ucznia w domu przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku uczniów objętych 

zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

10. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń 

nie ma dostępu do odpowiedniej platformy: 

 1) każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi 

wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, iPhone)  

oraz przekazuje zgromadzone informacje  na skrzynkę mailową dyrektora szkoły; 

2) w przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu, wychowawca informuje o tym fakcie nauczycieli 

uczących w danej klasie, którzy są zobowiązani do przygotowania  materiałów edukacyjnych  

i ich przesłania do sekretariatu; 

3) pracownik sekretariatu drukuje materiały, które może odebrać rodzic/prawny opiekun  

lub pełnoletni uczeń w  szkole; 

4) w szczególnych przypadkach dopuszcza się wysłanie materiałów pocztą;  

11. Uczeń lub jego rodzice nieposiadającego sprzętu do zdalnej nauki ma prawo wystąpić 

do dyrektora szkoły o jego użyczenie na zasadach określonych przez  Prezydenta Miasta. 

dyrektor szkoły użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia. 

  § 94.1. Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego 

współpracy z uczniami i rodzicami. 

2. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje dyrektor szkoły. 

3. Problemy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym mają być 

przekazywane dyrektorowi szkoły.  

4. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych 

przez dyrektora poprzez e-dziennik, maila, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory 

internetowe i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na informacje. 

5. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może 

zostać wezwany przez dyrektora do szkoły.  

6. Rady pedagogiczne są przeprowadzane w formie wideokonferencji prowadzonej za 

pomocą wskazanej przez dyrektora platformy komunikacyjnej. Obecność członka rady 

pedagogicznej potwierdzana jest przez fakt zalogowania się / Obecność członka rady 

pedagogicznej na jej posiedzeniu potwierdzana jest poprzez ustne odczytanie przez protokolanta 

nazwiska i imienia nauczyciela i ustnego potwierdzenia uczestnictwa.  Głosowanie w sprawach 

niedotyczących spraw osobowych członków kierownictwa szkoły przeprowadza się w sposób 

określony w Regulaminie Rady Pedagogicznej. 
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  7. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez 

nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. 

O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić 

dyrektora szkoły. 

  8. Dyrektor szkoły wskazuje przydział nauczycieli biblioteki, świetlicy, nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu do zespołu nauczycielskiego, który tworzy wraz z nauczycielem 

edukacji przedmiotowej lub wychowawcą. Współpracę koordynuje nauczyciel wiodący. 

 § 95.1. Organizacja pracy zdalnej poszczególnych grup nauczycieli.  

2. Nauczyciele przedmiotu  są dostępni dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie  

z tygodniowym planem zajęć, uwzględniając przerwy między poszczególnymi jednostkami 

lekcyjnymi.  

3. Nauczyciele  we współpracy z nauczycielami współorganizującymi kształcenie 

uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego planują swoje zajęcia z uczniami dostosowując 

sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających  

z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych z zachowaniem zasad:  

a) równomiernego obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

c) z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania 

intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,  

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

e) uwzględnieniem ograniczeń wynikających z dysfunkcji i ze specyfiki zajęć. 

Nauczyciel wysyła każdą pracę zlecaną uczniom, nauczycielowi współorganizującemu 

kształcenie, który dostosowuje ją do potrzeb i możliwości ucznia, następnie przesyła 

nauczycielowi i monitoruje pracę ucznia. 

 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach zajęć rewalidacyjnych ustalają z uczniem  

i jego rodzicami godziny, w czasie których będą prowadzili zajęcia, rozmowy, udzielali 

konsultacji z wykorzystaniem np. internetowej transmisji video, czatu lub służbowego adresu 

służbowego adresu mail. 

 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi cudzoziemskimi - j. polski i zajęcia 

wyrównawcze, nauczanie programem indywidualnym, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

ustalają z uczniem i jego rodzicami godziny, w czasie których będą prowadzili zajęcia, 

rozmowy, udzielali konsultacji z wykorzystaniem np. internetowej transmisji video, czatu lub 

służbowego adresu służbowego adresu mail. 

  6. Psycholog, pedagog, pedagog specjalny są dostępni dla uczniów, rodziców  

i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji 

elektronicznej. Udzielają konsultacji z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Prowadzą 

wsparcie indywidualne, grupy wsparcia on-line. 

7. Nauczyciele współorganizujący kształcenie ustalają indywidualnie z rodzicami zasady 

wsparcia i współpracy, zgodnie z ustaloną liczbą godzin w umowie o pracę. Tygodniowy układ 
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zajęć z uwzględnieniem metod i technik wspierania ucznia na odległość, po uzgodnieniu  

z rodzicami przekazuje się do dyrektora szkoły.  

8. Nauczyciele biblioteki są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy za pomocą 

wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Ich zadania to: 

1) udostępnianie zasobów biblioteki on-line, 

2) udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez 

nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie elektronicznej.  

  § 96.1. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych 

oddziałach. 

2. Dobór treści kształcenia należy dokonywać do ustalonego tygodniowego rozkładu 

lekcji w poszczególnych klasach (uchwała opiniująca RP) oraz z uwzględnieniem przedłożonych 

przez nauczycieli zmian w programach nauczania. 

  3. Nauczyciel planując treści nauczania, jest obowiązany uwzględnić możliwości 

psychofizyczne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne ucznia, zróżnicowanie 

zajęć w danym dniu, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, 

ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

4. Zakres nauczanych treści zawartych w Planie pracy na dany tydzień wraz tematem, 

celami i ze źródłem pozyskania przez ucznia wiedzy, zadaniami do wykonania, niezbędnymi 

informacjami, nauczyciel przesyła uczniowi w zakładce „zadania domowe”. Czynności 

nauczyciel wykonuje zgodnie z harmonogramem.  

5. Zakres dobranych treści e-lekcji ma uwzględniać czas jej trwania.  

6. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od 

jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem 

równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami  

z pozostałych przedmiotów. 

 7. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami 

nieistotnymi.  

8. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach 

uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu 

nauczania. 

 § 97.1. Ocenianie uczniów. 

  2. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni 

(pozytywnych) w szkole, z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze,  

co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za: 

1) odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line ; 

2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;  

3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania 

się on-line;  
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4) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą 

elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy; 

5) testy on-line.  

3. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

4. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają 

ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, 

urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.  

5. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, mając jednak na uwadze 

wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny. 

  5. W okresie zdalnej nauki dopuszcza się przeprowadzenie jednej pracy klasowej  

z danego przedmiotu.  

6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.  

7. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, 

nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób –tj. za pomocą sms 

lub w wersji papierowej.  

8. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma 

umożliwić mu wykonanie tych zadań za pomocą sms lub w wersji papierowej.  

9. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom 

umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego 

zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia. 

10. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły przy ustalaniu oceny 

zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.  

11. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być  

przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form 

porozumiewania się na odległość. 

  12. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce  

oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych  

w tygodniowym planie godzin zajęć. 

 § 98.1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania.  

2. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne 

rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.  
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3. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się w dzienniku elektronicznym, brak 

możliwości połączenia się on-line powinna być przez ucznia lub rodzica zgłoszona 

wychowawcy, a następnie przez wychowawcę usprawiedliwiona. 

§ 99.1.Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców.  

2. Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem  

w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia  

w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, 

brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).  

3. Nauczyciele przekazują wychowawcom informacje o postępach uczniów,  

o nieobecnościach na zajęciach, wychowawca informuje o tym rodziców. 

  4. Nauczyciele specjaliści będą rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego 

funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, 

opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno-

psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole  

i środowisku lokalnym.  

5. Formy i harmonogram pracy specjalistów zostaną przekazane przez dziennik 

elektroniczny.  

  6. Specjaliści i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są 

odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno-psychologicznej zgodnie  

z obowiązującym prawem.  

7. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych pomocą 

pedagogiczno-psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni pp.  

8. Rodzice/prawni opiekunowie wspomagają swoje dzieci w nauce zdalnej przez 

czuwanie nad prawidłowością odrabiania prac domowych, wykonywania zadań przez dzieci, 

kontakty z nauczycielami.  

9. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną 

nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych w szkole, prowadzonych także w formie zdalnej. 

 

Rozdział 9a 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

Uczniowie z Ukrainy 

§ 100.1.Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 

1) szkole za granicą – należy przez to rozumieć szkołę funkcjonującą w systemie oświaty 

Ukrainy;  

2) dokumentach – należy przez to rozumieć świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument 

stwierdzający ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji w placówce oświatowej  

w Ukrainie oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne 
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oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej, złożone przez rodzica lub osobę upoważnioną 

do opieki; 

3) miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ucznia z Ukrainy;  

2. Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. 

Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.  

3.  O przyjęciu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.  

4. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do szkoły na podstawie 

dokumentów,  które są wymagane przez prawo. 

5. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy  

lub do oddziału przygotowawczego na podstawie dokumentów, o których mowa w § 164 pkt 4 

statutu, a także z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia/osoby upoważnionej 

do opieki albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej.  

6. Kwalifikacji ucznia do oddziału przygotowawczego dokonuje komisja kwalifikująca 

powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli  

oraz pedagog lub psycholog. 

   § 101.1. Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest 

nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu 

 do szkoły. 

  § 102.1. Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi 

szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie 

niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole,  

w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, 

dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka 

polskiego. 

 2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie  

lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu 

umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny 

lekcyjne tygodniowo.  

3. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka 

polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły. 

  §  103.1. W celu uzupełnienia różnic programowych z poszczególnych edukacji organ 

prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu.  

2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu są prowadzone indywidualnie 

lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze  

1 godziny lekcyjnej tygodniowo. 

  3. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu  

z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia. 
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 4. Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa  nie może być wyższy niż  

5 godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.  

§ 104.1. Uczniom będącym obywatelami Ukrainy, spełniających kryteria dostępu  

do pomocy, o których mowa w art. 90b – w powiązaniu z art. 90c ust. 2 oraz art. 90e ust.  

1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty mogą być przyznane świadczenia pomocy 

o charakterze socjalnym, tj. :  

1) stypendium szkolne;  

2) zasiłek szkolny.  

§ 105.1. Dyrektor szkoły prowadzi i jest odpowiedzialny za organizację i przebieg 

procesu kształcenia, wychowania i opieki prowadzonej dla uczniów będących obywatelami 

Ukrainy w innej lokalizacji, tj. w budynku położonym przy ulicy Antoniuk Fabryczny 40  

w Białymstoku 

  2. Przepisy określone w statucie Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku. 

obejmują pracowników i uczniów odbywających zajęcia w miejscu wskazanym w ust. 1. 

 

ROZDZIAŁ 10 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

§ 106.1.Uroczystości i symbole szkolne. Do najważniejszych uroczystości tworzących 

ceremoniał szkolny będziemy zaliczać:  

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

2) uroczystość wręczenia szkole sztandaru; 

3) nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi; 

4) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły: 

a)  Święto szkoły-uroczystości związane z patronem,  

b)  uroczystości związane ze świętami narodowymi: 

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,  

- 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja, 

c) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie, 

 2. Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać: 

1) godło szkoły; 

2) sztandar szkoły; 

3) hymn szkoły. 

3. Godło szkoły jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Należy je eksponować podczas 

uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, 

identyfikatorach. 
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  4. Sztandar szkoły powinien składać się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego złotą 

frędzlą. Prawa strona jest w barwach narodowych, może być na niej umieszczone godło 

państwowe. Na lewej stronie płata znajdują się barwy szkoły, na tle których znajduje się napis  

z nazwą i imieniem szkoły. Może się tu również znaleźć godło szkoły oraz wizerunek patrona, 

dewiza lub herb miasta. 

5. Poczet sztandarowy w szkole. Sztandarem powinien opiekować się poczet 

sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. 

Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład „rezerwowy”.  

6. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych 

(wymienionych powyżej), poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji  

oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych. 

7. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych 

lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Sposób 

udekorowania flagi kirem: - wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu,  

a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość 

kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu  

od lewej górnej strony do prawej.  

8. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru  

na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić  

go do przodu. 

9. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany  

bez podawania komend.  

10. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają.  

11. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje 

po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc 

sztandar do pionu. 

12. W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie 

klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas  

w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.  

13. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność”, następuje  

w następujących sytuacjach: 

1) podczas każdego podniesienia Hostii; 

2) w czasie Przemienienia; 

3) przed Komunią św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu 

Najświętszego Sakramentu;  

4) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;  

5) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde 

polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę. 
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14. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie- uczeń: ciemny garnitur, biała 

koszula i krawat, - uczennice: białe bluzki i ciemne spódnice (ciemny kostium).  

15. Insygnia pocztu sztandarowego: - biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe 

ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, - białe 

rękawiczki. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w pokoju nauczycielskim. 

16. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmują się opiekunowie pocztu wyznaczeni  

przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły. 

  17. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości: 

1) wejście dyrektora szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi do sali na początku uroczystości, gdzie 

zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego:” Szanowni 

zebrani: pani/pan, imię i nazwisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku;  

co powinno spowodować przyjęcie przez młodzież postawy stojącej; 

2) osoba prowadząca uroczystość podaje komendę: „Baczność” „Poczet sztandarowy 

wprowadzić” – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą; 

3) poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, 

poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku; 

4) w trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. 

Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi 

sztandar do pionu;  

5) po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do hymnu 

państwowego”- uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”; 

6) w trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°. prowadzący podaje komendę:  

„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną; 

7) na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę: „Poczet 

sztandarowy wyprowadzić”, zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne  

do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.  

18. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru powinna się zacząć część artystyczna 

uroczystości. 

19. Prezentacja gości na uroczystościach szkolnych: 

1) biskup; 

2) wojewoda; 

3) marszałek województwa; 

4) przewodniczący Sejmiku województwa; 

5) prezydent miasta; 

6) kurator oświaty; 

7) radny wojewódzki; 
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8) radny powiatowy; 

9) radny miasta; 

10) wizytator KO; 

11) sekretarz miasta; 

12) inspektor wydziału oświaty; 

13) przewodniczący rady rodziców; 

14) pozostali goście . 

20. Od przestawionej powyżej propozycji mogą być odstępstwa wynikające  

ze szczególnej roli, pozycji lub wieku zapraszanego gościa, którego gospodarz uroczystości 

pragnie szczególnie uhonorować.  

 

ROZDZIAŁ 11 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 107.1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

szkolnej: nauczycieli, rodziców, uczniów/słuchaczy, pracowników niepedagogicznych. 

2. Organem właściwym do dokonywania zmian jest rada pedagogiczna. 

3. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały rady pedagogicznej.  

§ 108.1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala 

się: 

1) zamieszczenie statutu na stronie internetowej szkoły; 

2) udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora szkoły; 

3) udostępnienie statutu w miejscu widocznym w szkole. 

§ 109. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w szkole nie mogą 

być sprzeczne z postawieniami niniejszego statutu. 

§ 110. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 111. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

 

 


