STATUT SZKO Y PUBLICZNEJ
ZESPÓ SZKÓ
MECHANICZNO – SAMOCHODOWYCH
W ZABRZU*

* tekst jednolity
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INFORMACJA O ZESPOLE SZKÓ
§1
1. Nazwa:
2. Siedziba:
3. Akt utworzenia:

Zespó# Szkó# Mechaniczno-Samochodowych
Zabrze, ul. Franciszka7ska 4
Decyzja Kuratora O;wiaty i Wychowania z
dnia 31 sierpnia 1978 r. Nr O.III.-5090/117/78
4. Organ prowadz cy:
Gmina Miejska Zabrze
5. Organ sprawuj cy nadzór: DlEski Kurator O;wiaty
6. W sk%ad Zespo%u wchodz :
Technikum Nr 2 (Uchwa y Nr XLIII / 605 /02 Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 18 marca 2002 r. )
- zawód:

technik mechanik
technik pojazdów samochodowych
technik architektury krajobrazu
- podbudowa programowa : gimnazjum
- czas trwania nauki:
4 lata
Zasadnicza Szko#a Zawodowa Nr 8 (Uchwa y Nr XLIII / 605 /02 Rady
Miejskiej w Zabrzu z dnia 18 marca 2002 r.)
- zawód :

- podbudowa programowa :
- czas trwania nauki :

mechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
fryzjer,
oddzia%y wielozawodowe,
gimnazjum
3 lata lub 2 lata

Technikum Uzupe#niajEce Nr 2 (Uchwa a Nr XXIV / 236 / 04 Rady Miejskiej
w Zabrzu z dnia 5 kwietnia 2004 r )
- zawód:

technik mechanik
technik pojazdów samochodowych
- podbudowa programowa: zasadnicza szko%a zawodowa
- czas trwania nauki:
3 lata
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CELE I ZADANIA ZESPO U
§2
1. Zespó% Szkó% Mechaniczno – Samochodowych w Zabrzu realizuje cele
i zadania okre0lone w Ustawie o systemie o0wiaty ( Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z pó5n. zm.) oraz w przepisach wykonawczych
wydanych na jej podstawie.
2. Celem zespo%u jest zapewnienie uczniom pe%nego rozwoju
intelektualnego, psychofizycznego i moralnego, poszanowania ich
godno0ci zgodnie z Konwencj praw dziecka i prawami cz%owieka oraz
wolno0ci 0wiatopogl dowej i wyznaniowej. Szko%a stara si8 równie9
zapewni: uczniom bezpiecze;stwo, ochron8 przed przemoc ,
uzale9nieniem, demoralizacj
oraz innymi przejawami patologii
spo%ecznej.
3. Szczegó%owe cele i zadania reguluj
wchodz cych w sk%ad Zespo%u.

statuty poszczególnych szkó%,

ORGANY ZESPO U SZKÓ
§3
1.

Organami zespo%u s :
a. dyrektor
b. rada pedagogiczna
c. rada rodziców ( komitet rodzicielski)
d. samorz d uczniowski

2.

Dyrektor zespo%u w szczególno0ci:
a. kieruje bie9 c dzia%alno0ci dydaktyczno-wychowawcz szko%y oraz
reprezentuje j na zewn trz
b. sprawuje nadzór pedagogiczny
c. sprawuje opiek8 nad uczniami
d. realizuje uchwa%y Rady Pedagogicznej
e. dysponuje 0rodkami okre0lonymi w planie finansowym szko%y
zaopiniowanym przez rad8 szko%y i ponosi odpowiedzialno0: za ich
prawid%owe
wykorzystanie,
a
tak9e
mo9e
organizowa:
administracyjn , finansow i gospodarcz obs%ug8 szko%y
f. wykonuje inne zadania wynikaj ce z przepisów szczególnych.
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3.

Dyrektor zespo%u mo9e skre0li: ucznia z listy uczniów w przypadkach
okre0lonych w statucie szko%y na podstawie uchwa%y rady pedagogicznej
po zasi8gni8ciu opinii samorz du uczniowskiego.

4.

Dyrektor jest kierownikiem zak%adu pracy dla zatrudnionych w zespole
nauczycieli i pracowników nie b8d cych nauczycielami.
Dyrektor w szczególno0ci decyduje w sprawach:
a. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników
zespo%u,
b. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz dkowych
nauczycielom i innym pracownikom zespo%u,
c. wyst8powania z wnioskami po zasi8gni8ciu opinii rady pedagogicznej
i rady szko%y w sprawach odznacze;, nagród i innych wyró9nie; dla
wszystkich pracowników zespo%u,
d. utworzenia w zespole stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska
kierowniczego, po zasi8gni8ciu opinii organu prowadz cego, rady
pedagogicznej oraz rady szko%y.

5.

Dyrektor zespo%u w wykonywaniu swoich zada; wspó%pracuje z rad
pedagogiczn , rodzicami i samorz dem uczniowskim.

6.

Dyrektor szko%y zawodowej mo9e ponadto w porozumieniu z organem
prowadz cym szko%8, organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny oraz
powiatowym urz8dem pracy, zmienia: lub wprowadza: nowe zawody lub
profile kszta%cenia zawodowego, w których kszta%ci szko%a.

7.

Tryb powo%ywania dyrektora zespo%u i jego odwo%ania reguluj odr8bne
przepisy.
§4

1.

W Zespole Szkó% Mechaniczno – Samochodowych dzia%a Rada
Pedagogiczna, któr
tworz
wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w poszczególnych typach szkó%.
W zebraniach rady pedagogicznej mog w szczególno0ci uczestniczy:
z g%osem doradczym: higienistka szkolna, przedstawiciele Samorz du
Uczniowskiego,
przedstawiciele
Rady
Rodziców
(komitetu
rodzicielskiego), pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obs%ugi
szko%y oraz inni zaproszeni przez rad8 go0cie.

2.

Przewodnicz cym rady pedagogicznej jest dyrektor.

3.

Zebrania plenarne rady pedagogicznej s
organizowane przed
rozpocz8ciem roku szkolnego, w ka9dym semestrze w zwi zku
z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po
zako;czeniu rocznych zaj8: szkolnych oraz w miar8 bie9 cych potrzeb.
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Zebrania mog by: organizowane z inicjatywy przewodnicz cego, rady
rodziców
(komitetu
rodzicielskiego),
organu
prowadz cego
i nadzoruj cego szko%8 lub co najmniej 1/3 cz%onków rady pedagogicznej.
4.

Przewodnicz cy prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej
oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej cz%onków
o terminie i porz dku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5.

Dyrektor zespo%u przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej ni9 2 razy
w roku szkolnym ogólne wnioski wynikaj ce ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o dzia%alno0ci szko%y.

6.

Do kompetencji rady pedagogicznej nale9y:
a. zatwierdzanie planów pracy szko%y,
b. podejmowanie uchwa% w sprawie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów,
c. rozpatrywanie poda; uczniów o egzaminy klasyfikacyjne
i poprawkowe,
d. podejmowanie uchwa% w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych,
e. podejmowanie uchwa% w sprawach skre0lenia z listy uczniów,
f. zatwierdzanie statutu szko%y,
g. przyznawanie uczniom nagród i wyró9nie;,
h. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
i. podejmowanie uchwa% w sprawie szkolnego zestawu programów
nauczania,
j. podejmowanie uchwa% w sprawie szkolnego zestawu podr8czników do
klasy pierwszej.

7.

Rada pedagogiczna opiniuje:
a. organizacj8 pracy zespo%u szkó%, w tym tygodniowy rozk%ad zaj8:
lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b. projekt planu finansowego dla zespo%u ,
c. wnioski dyrektora o przyznanie odznacze;, nagród prezydenta,
kuratora i ministra oraz innych wyró9nie;,
d. propozycje dyrektora w sprawach
przydzia%u
czynno0ci
poszczególnym nauczycielom.

8.

Dyrektor zespo%u wstrzymuje wykonanie uchwa% rady pedagogicznej
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwa%y
dyrektor powiadamia organ prowadz cy szko%8 oraz organ sprawuj cy
nadzór pedagogiczny.

9.

Rada pedagogiczna mo9e wyst pi: z wnioskiem o odwo%anie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w zespole.
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Organ uprawniony do odwo%ania jest obowi zany przeprowadzi:
post8powanie wyja0niaj ce i powiadomi: o jego wyniku rad8
pedagogiczn w ci gu 14 dni od otrzymania wniosku.
10.

Uchwa%y rady pedagogicznej s podejmowane zwyk%
g%osów w obecno0ci co najmniej po%owy jej cz%onków.

wi8kszo0ci

11.

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej dzia%alno0ci. Zebrania rady s
protoko%owane.

12.

Cz%onkowie rady s zobowi zani do zachowania tajemnicy s%u9bowej.

13.

Regulamin rady pedagogicznej nie mo9e by: sprzeczny ze statutem
zespo%u.
§5

W zespole mo9e dzia%a: rada szko%y.
1.

Rada szko%y mo9e zosta: powo%ana na % czny wniosek dwóch spo0ród
nast8puj cych podmiotów:
dyrektora zespo%u
rady pedagogicznej
rady rodziców (komitet rodzicielski)
samorz du uczniowskiego

2.

W sk%ad rady szko%y wchodzi po 2 przedstawicieli spo0ród:
nauczycieli wybranych przez ogó% nauczycieli w tajnym
g%osowaniu,
rodziców wybranych przez ogó% rodziców w tajnym g%osowaniu,
uczniów wybranych przez ogó% uczniów w tajnym g%osowaniu.

3.

Dyrektor zespo%u bierze udzia% w pracach rady z g%osem doradczym.

4.

Kadencja rady szko%y trwa 3 lata i rozpoczyna si8 z pocz tkiem roku
szkolnego. Dopuszcza si8 dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej
sk%adu rady.

5.

Rada szko%y uchwala regulamin swojej dzia%alno0ci oraz wybiera
przewodnicz cego.

6.

Uchwa%y rady szko%y zapadaj w g%osowaniu zwyk% wi8kszo0ci g%osów
przy udziale co najmniej jej 2/3 cz%onków.
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7.

Do momentu powo%ania rady szko%y jej kompetencje posiada rada
pedagogiczna.
§6

1.

W Zespole Szkó% Mechaniczno – Samochodowych dzia%a rada rodziców
(komitet rodzicielski) stanowi ca reprezentacj8 rodziców wszystkich
uczniów poszczególnych typów szkó% wchodz cych w sk%ad zespo%u.

2.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia%alno0ci zgodnie ze
statutem zespo%u.

3.

Rada rodziców mo9e wyst8powa: do rady szko%y, rady pedagogicznej
i dyrektora zespo%u z wnioskami i opiniami dotycz cymi wszystkich
spraw szko%y.

4.

Do kompetencji rady rodziców nale9y:
1.
uchwalanie w porozumieniu z rad pedagogiczn :
a. programu wychowawczego szko%y obejmuj cego wszystkie
tre0ci i dzia%ania o charakterze wychowawczym skierowane do
uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b.
programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 0rodowiska,
obejmuj cego wszystkie tre0ci i dzia%ania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
2.
opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno0ci
kszta%cenia lub wychowania szko%y,
3.
opiniowania projektu planu finansowego sk%adanego przez
dyrektora szko%y.

5.

W celu wspierania dzia%alno0ci statutowej zespo%u szkó% rada rodziców
mo9e gromadzi: fundusze z dobrowolnych sk%adek rodziców. Zasady
wydatkowania funduszy okre0la regulamin dzia%alno0ci rady rodziców.
§7

1.

W Zespole Szkó% Mechaniczno - Samochodowych dzia%a samorz d
uczniowski.

2.

Samorz d tworz
zespo%u.

3.

Zasady wybierania przedstawicieli i dzia%ania samorz du okre0la
regulamin uchwalany przez ogó% uczniów w g%osowaniu równym, tajnym
i powszechnym. Organy samorz du s jedynymi reprezentantami ogó%u
uczniów.

wszyscy uczniowie szkó% wchodz cych w sk%ad
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4.

Regulamin samorz du nie mo9e by: sprzeczny ze statutem zespo%u.

5.

Samorz d mo9e przedstawia: radzie szko%y, radzie pedagogicznej, radzie
rodziców (komitet rodzicielski) oraz dyrektorowi zespo%u wnioski i opinie
we wszystkich sprawach szko%y w szczególno0ci dotycz cych realizacji
praw uczniów takich jak:
a.
prawo do zapoznania si8 z programem nauczania, z jego tre0ci ,
celem i stawianymi wymaganiami
b.
prawo do jawnej i umotywowanej oceny post8pów w nauce
i zachowaniu
c.
prawo do organizacji 9ycia szkolnego, umo9liwiaj ce zachowanie
w%a0ciwych proporcji miedzy wysi%kiem szkolnym a mo9liwo0ci
rozwijania i zaspokajania w%asnych zainteresowa;
d.
prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej
e.
prawo utworzenia szkolnej redakcji radiowej
f.
prawo organizowania dzia%alno0ci kulturalnej, o0wiatowej,
sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z w%asnymi potrzebami
i mo9liwo0ciami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem
g.
prawo wyboru nauczyciela pe%ni cego rol8 opiekuna samorz du.
§8

Rodzice i nauczyciele wspó%dzia%aj w sprawach wychowania i kszta%cenia
uczniów poprzez:
a.
zaznajamianie rodziców z zamierzeniami dydaktycznymi szko%y
oraz programem wychowawczym,
b.
zapoznanie rodziców z przepisami dotycz cymi oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów,
c.
uzyskiwanie w ka9dym czasie rzetelnej informacji na temat swego
dziecka, jego zachowania, post8pów i przyczyn trudno0ci w nauce,
d.
uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego
kszta%cenia swych dzieci,
e.
wyra9anie i przekazywanie organowi sprawuj cemu nadzór
pedagogiczny opinii na temat pracy zespo%u szkó%,
f.
organizowanie sta%ych spotka; z rodzicami w celu wymiany
informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, z tym 9e
spotkania takie nie powinny by: organizowane rzadziej ni9 2 razy
w semestrze.
§9
Sprawy sporne zaistnia%e pomi8dzy organami zespo%u mog by: rozwi zywane
na wspólnym posiedzeniu z udzia%em przedstawicieli tych organów.
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ORGANIZACJA ZESPO U SZKÓ
§ 10
1.

Terminy rozpoczynania i ko;czenia zaj8: dydaktyczno-wychowawczych,
przerw 0wi tecznych oraz ferii zimowych i letnich okre0laj przepisy
w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.

Szczegó%ow organizacj8 nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym okre0la arkusz organizacji zespo%u szkó% opracowany przez
dyrektora, najpó5niej do 30 kwietnia ka9dego roku, na podstawie planu
nauczania oraz planu finansowego zespo%u. Arkusz organizacji zespo%u
zatwierdza organ prowadz cy szko%8 do 30 maja ka9dego roku.

3.

Uczniowie w danym roku szkolnym ucz
si8 przedmiotów
obowi zkowych i nadobowi zkowych, okre0lonych planem nauczania
zgodnym z odpowiednim dla typu szko%y ramowym planem nauczania.

4.

Sta%e, obowi zkowe i nadobowi zkowe zaj8cia dydaktyczne
i wychowawcze okre0la tygodniowy rozk%ad zaj8: ustalany przez
dyrektora zespo%u na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego
z uwzgl8dnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

5.

Biblioteka zespo%u szkó% jest pracowni s%u9 c do realizacji potrzeb
i zainteresowa; uczniów zada; dydaktyczno-wychowawczych,
doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej w0ród rodziców oraz w miar8 mo9liwo0ci wiedzy
o regionie. Z biblioteki mog korzysta:: uczniowie, nauczyciele i inni
pracownicy zespo%u.
Pomieszczenia biblioteki szkolnej umo9liwiaj :
gromadzenie i opracowywanie zbiorów
korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypo9yczanie ich poza
bibliotek8
prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego
uczniów.
Godziny pracy biblioteki umo9liwiaj dost8p do jej zbiorów podczas zaj8:
lekcyjnych i po ich zako;czeniu.
Wydatki biblioteki szkolnej obejmuj zakup zbiorów i ich konserwacj8.
Wydatki na powy9sze cele pokrywane s z bud9etu szko%y, 0rodków rady
rodziców oraz 0rodków uzyskanych z dzia%alno0ci gospodarczej szko%y.
Biblioteka szkolna gromadzi ksi 9ki, czasopisma i materia%y
audiowizualne.
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Zadania nauczyciela bibliotekarza:
udost8pnianie zbiorów,
udzielanie
informacji
bibliotecznych,
katalogowych,
bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie
uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
rozmowy z czytelnikami o ksi 9kach,
tworzenie
warunków
do
poszukiwania,
porz dkowania
i wykorzystywania informacji z ró9nych 5róde% oraz efektywnego
pos%ugiwania si8 technologi informacyjn ,
organizowanie ró9norodnych dzia%a; rozwijaj cych wra9liwo0:
kulturow i spo%eczn ,
prowadzenie lekcji bibliotecznych,
informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
przygotowywanie 2 razy do roku analiz czytelnictwa w szkole,
prowadzenie ró9nych form wizualnej informacji i promocji ksi 9ki,
inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,
gromadzenie zbiorów i prowadzenie odpowiedniej ewidencji,
opracowanie biblioteczne zbiorów,
planowanie, sprawozdawczo0:, odpowiedzialno0: materialna,
uzgadnianie stanu maj tkowego z ksi8gowo0ci .
§ 11
Dla realizacji celów statutowych zespó% posiada odpowiednie pomieszczenia
a w szczególno0ci:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

sale lekcyjne
pracownie przedmiotowe
bibliotek8 wraz z czytelni
pracowni8 multimedialn
gabinet pedagoga szkolnego
gabinet piel8gniarki szkolnej
sal8 gimnastyczn oraz si%owni8
0wietlic8 ze sklepikiem szkolnym
archiwum
sal8 audiowizualn

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPO U SZKÓ
§ 12
1. W Zespole szkó% zatrudnia si8 nauczycieli, pedagoga, pracowników
ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obs%ugi;
a/ w zespole mo9e by: zatrudniony szkolny doradca zawodowy.
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2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników okre0laj odr8bne
przepisy.
3. Nauczyciel przed nawi zaniem stosunku pracy, jest obowi zany przedstawi:
dyrektorowi szko%y informacj z Krajowego Rejestru Karnego w celu
potwierdzenia spe%nienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt. 4
Karty Nauczyciela.
§ 13
1.

Nauczyciel prowadzi prac8 dydaktyczno-wychowawcz i opieku;cz oraz
jest odpowiedzialny za jako0: i wyniki tej pracy i bezpiecze;stwo
powierzonych jego opiece uczniów, dotyczy to równie9 pedagoga.

2.

Do zada; nauczycieli i pedagoga nale9y:
a.
odpowiedzialno0: za 9ycie, zdrowie i bezpiecze;stwo uczniów,
b.
przestrzeganie prawid%owego przebiegu procesu dydaktycznego,
c.
dba%o0: o pomoce dydaktyczne oraz sprz8t szkolny,
d.
wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolno0ci oraz
zainteresowa;,
e.
bezstronno0: i obiektywizm w ocenie uczniów oraz ich
sprawiedliwe traktowanie,
f.
udzielanie pomocy w przezwyci89aniu niepowodze; szkolnych,
g.
doskonalenie umiej8tno0ci dydaktycznych i podnoszenie wiedzy
merytorycznej,
h.
prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki klasowe, arkusze
ocen, 0wiadectwa szkolne i innych czynno0ci administracyjnych
wynikaj cych
z
prawid%owego
procesu
dydaktycznowychowawczego szko%y,
i.
obowi zek uczestniczenia w przeprowadzaniu egzaminu
potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego
w cz80ci pisemnej i ustnej.

3.

Do szczególnych zada; pedagoga nale9y:
a.
dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
b.
wspó%udzia%
w
opracowywaniu
planu
dydaktycznowychowawczego szko%y,
c.
udzielanie rodzicom porad u%atwiaj cych rozwi zywanie przez nich
trudno0ci w wychowaniu w%asnych dzieci,
d.
rozpoznawanie warunków 9ycia i nauki uczniów sprawiaj cych
trudno0ci w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
i opracowywanie wniosków dotycz cych tych problemów,
e.
udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napi8: psychicznych
na tle niepowodze; w szkole,
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f.
g.

4.

organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym
i osieroconym oraz uczniom z rodzin maj cych szczególne
trudno0ci materialne,
organizowanie wewn trzszkolnego systemu doradztwa oraz
organizacj8 wspó%dzia%ania szko%y z poradniami psychologicznopedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi
instytucjami 0wiadcz cymi poradnictwo i specyficzn pomoc
uczniom i rodzicom.

Do zada; szkolnego doradcy zawodowego nale9y:
a.
systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na
informacje i pomoc w planowaniu kszta%cenia i kariery zawodowej,
b.
gromadzenie, aktualizacja i udost8pnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych w%a0ciwych dla danego poziomu i kierunku
kszta%cenia,
c.
wskazywanie osobom zainteresowanym ( m%odzie9y, rodzicom,
nauczycielom ) 5róde% dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie
regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i 0wiatowym,
d.
udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych
uczniom i ich rodzicom,
e.
prowadzenie grupowych zaj8: aktywizuj cych, przygotowuj cych
uczniów do 0wiadomego planowania kariery i podj8cia roli
zawodowej,
f.
kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców
zawodowych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych
i urz8dach pracy, lekarzy itp.
§ 14

1.

W zespole szkó% mog zosta: powo%ane zespo%y nauczycieli –
wychowawców oraz zespo%y przedmiotowe (zwane komisjami), takie jak:
- komisja przedmiotów zawodowych,
- komisja przedmiotów humanistycznych,
- komisja przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i inne .
Komisj kieruje przewodnicz cy powo%any przez dyrektora zespo%u na okres
1 roku.

2.

Cele i zadania zespo%u przedmiotowego:
a.
organizowanie wspó%pracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów
realizacji programów nauczania, korelowanie tre0ci nauczania
przedmiotów pokrewnych,
b.
wspólne opracowanie szczegó%owych kryteriów oceniania uczniów
oraz sposobu badania wyników nauczania,
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c.
d.
e.

udzielanie pomocy nauczycielom odbywaj cym sta9 zwi zany
z poszczególnymi etapami awansu zawodowego,
wspó%dzia%anie w organizowaniu pracowni przedmiotowych
i w uzupe%nianiu ich wyposa9enia,
wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich,
innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
UCZNIOWIE ZESPO U SZKÓ
§ 15

1.

2.

Zasady rekrutacji:
Szczegó%owe zasady rekrutacji
wchodz cych w sk%ad zespo%u.

znajduj

si8

w statutach szkó%

Prawa i obowi zki uczniów:
- ucze ma prawo do:
a. w%a0ciwie zorganizowanego procesu kszta%cenia, zgodnie z zasadami
higieny pracy umys%owej,
b. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniaj cych
bezpiecze;stwo, ochron8 przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej b d5 psychicznej oraz ochron8 i poszanowanie jego
godno0ci,
c. 9yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym,
d. swobody wyra9ania my0li, przekona; w szczególno0ci dotycz cych
9ycia szko%y, a tak9e 0wiatopogl dowych i religijnych – je9eli nie
narusza tym dobra innych osób,
e. rozwijania zainteresowa;, zdolno0ci i talentów,
f. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów
kontroli post8pów w nauce,
g. pomocy w przypadku trudno0ci w nauce,
h. korzystania
z
po0rednictwa
psychologiczno-pedagogicznego
i zawodowego,
i. korzystania z pomieszcze; szkolnych, sprz8tu, 0rodków
dydaktycznych, ksi8gozbioru biblioteki podczas zaj8: pozalekcyjnych,
j. wp%ywania na 9ycie szko%y przez dzia%alno0: samorz dow oraz
zrzeszenia si8 w organizacjach dzia%aj cych w szkole,
k. w czasie wolnym od zaj8: szkolnych dla uczniów mog by:
organizowane obozy i inne formy wypoczynku.
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- ucze ma obowi zek:
a.
systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaj8ciach lekcyjnych
i w 9yciu szko%y,
b.
przestrzegania zasad kultury wspó%9ycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli i innych pracowników szko%y,
c.
odpowiedzialno0ci za w%asne 9ycie, zdrowie i higien8,
d.
dba%o0ci o wspólne dobro, %ad i porz dek w szkole,
e.
przestrzega: ustale; w%adz szkolnych,
f.
przygotowywa: si8 do zaj8: edukacyjnych,
g.
przedstawi: pisemne usprawiedliwienie (zwolnienie lekarskie
w przypadku m%odocianych pracowników) w pierwszym dniu
obecno0ci na zaj8ciach edukacyjnych,
h.
dbania o schludny wygl d,
i.
przyj0cia od0wi8tnie ubranym w dniach wa9nych dla szko%y
(rozpocz8cie i zako;czenie roku szkolnego, obchodzone rocznice
pa;stwowe itp.) tzn. w bia%ej bluzce/koszuli i ciemnej
spódnicy/spodniach,
j.
wy% cza: telefon komórkowy i inne urz dzenia elektroniczne
podczas trwania zaj8: edukacyjnych,
k.
w%a0ciwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników
szko%y oraz pozosta%ych uczniów,
l.
w%a0ciwego zachowania si8 podczas zaj8: edukacyjnych,
m. je9eli nie ucz8szcza na zaj8cia z religii ma obowi zek przebywa:
w bibliotece szkolnej.
§ 16
1.

Ka9dy ucze; mo9e by: nagradzany za:
a. szczególne osi gni8cia w nauce i wzorow frekwencj8
b. zaj8cie czo%owych miejsc w organizowanych na terenie szko%y
olimpiadach, konkursach i zawodach
c. udzia% w olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu
pozaszkolnym
d. aktywne uczestnictwo w 9yciu szko%y.

2.

Do udzielania nagród uprawnieni s :
a. dyrektor
b. rada pedagogiczna i inne organy zespo%u.

3.

Rodzaje nagród:
a. pochwa%a ustna lub pisemna na forum klasy – wychowawca, nauczyciel,
b. pochwa%a ustna lub pisemna na forum szko%y – dyrektor ,
c. list pochwalny do rodziców – dyrektor ,
d. nagroda rzeczowa – dyrektor , rada pedagogiczna,
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e. nominowanie ucznia do nagród, stypendiów miejskich, wojewódzkich
i ogólnokrajowych.
4.

Wobec ka9dego ucznia mog by: zastosowane kary porz dkowe.

5.

Kary mo9e wymierza:: dyrektor zespo%u po zasi8gni8ciu opinii rady
pedagogicznej.

6.

Rodzaje kar:
a. upomnienie ustne – udziela nauczyciel,
b. nagana ustna – udziela wychowawca,
c. nagana pisemna – udziela dyrektor szko%y,
d. przeniesienie do innej klasy – dokonuje dyrektor szko%y,
e. skre0lenie z listy uczniów – dokonuje dyrektor szko%y na podstawie
uchwa%y rady pedagogicznej, po zasi8gni8ciu opinii samorz du
uczniowskiego, za:
- wysok i nieusprawiedliwion absencj8 na zaj8ciach lekcyjnych oraz
zaj8ciach praktycznych u pracodawców (dotyczy m%odocianych
pracowników), w Centrum Kszta%cenia Praktycznego i Ustawicznego
oraz zaj8ciach organizowanych przez szko%8, uniemo9liwiaj c
ustalenie 0ródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych,
- post8powanie niezgodne z dobrem spo%eczno0ci szkolnej tj. szczególne
naruszenie godno0ci osobistej innego cz%owieka, niszczenie mienia,
kradzie9,
- nara9enie na niebezpiecze;stwo siebie i innych osób poprzez
stworzenie zagro9enia zdrowia i 9ycia.
f. wszcz8cie post8powania egzekucyjnego w stosunku do ucznia, który
w okresie jednego miesi ca ma nieusprawiedliwion nieobecno0: co
najmniej w 50 % zaj8: dydaktycznych.

7.

O przyznaniu nagrody lub wyznaczeniu kary wobec ucznia szko%a ma
obowi zek poinformowania rodziców oraz zak%ad pracy, w którym ucze;
jest zatrudniony.

8.

Wymierzona kara powinna by: wspó%mierna do przewinienia.

9.

Ka9dorazowe wymierzenie kary jest równoznaczne z obni9eniem oceny
zachowania poprzez dodanie punktów ujemnych wg. regulaminu WSO.

10.

Od wymierzonej kary ka9dy ucze; ma prawo do odwo%ania si8 do
wychowawcy klasy lub Dyrektora Zespo%u, jak równie9 do organu
sprawuj cego nadzór pedagogiczny.
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WEWNHTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
§ 17
1.

W Zespole Szkó% Mechaniczno – Samochodowych w Zabrzu obowi zuje
jednolity dla wszystkich typów szkó% Wewn trzszkolny System Oceniania.
POSTANOWIENIA KOICOWE
§ 18

1.

Zespó% Szkó% nie posiada piecz8ci urz8dowej wspólnej dla wszystkich szkó%
wchodz cych w jego sk%ad.

2.

Tablice i stemple szkó% wchodz cych w sk%ad zespo%u szkó% zawieraj
u góry nazw8 zespo%u a u do%u nazw8 szko%y.

3.

W 0wiadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez
szko%y wchodz ce w sk%ad zespo%u szkó% podaje si8 nazw8 szko%y.

4.

Zespó% mo9e posiada: w%asny sztandar, god%o i ceremonia% szkolny.

5.

Zespó% prowadzi i przechowuje dokumentacj8 zgodnie z odr8bnymi
przepisami.

6.

Zasady prowadzenia przez zespó% gospodarki finansowej, materia%owej
okre0laj odr8bne przepisy.

7.

Postanowienia organizacyjne zawarte w Statucie Zespo%u Szkó%
Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu obowi zuj wszystkie szko%y
wchodz ce w sk%ad tego zespo%u.

8.

W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespo%u trac moc
postanowienia zawarte w statutach poszczególnych szkó% wchodz cych
w jego sk%ad.

9.

Statut Zespo%u Szkó% Mechaniczno - Samochodowych w formie tekstu
jednolitego zosta% opracowany oraz zatwierdzony przez Rad8 Pedagogiczn
w dniu 16 wrze0nia 2009 r. i wchodzi w 9ycie z dniem 16 wrze0nia 2009 r.

