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STATUT 
 
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - WETERYNARYJNYCH 
 
W TRZCIANIE 
  
 
                                                                                     Obowiązuje od dnia 30 listopada 2017r. 
  
 
                                                      Zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej z dnia 29.11.2017r. 
 
  
  
                Statut opracowali:        WSO opracowali:    

 
J. Jakubek      J. Jakubek 
 
R. Bejster      R. Bejster 

 

 Opracowany na podstawie: 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 
80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 
1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 
250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 
205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 
1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629 i 1640) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 
959) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 kwietnia 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 673) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, 
poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222) 
 

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270) 
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Rozdział I  - Postanowienia wstępne 

 
§ 1. 

1. Statut określa cele i zasady organizacji pracy Zespołu Szkół Techniczno - 
Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie.  

 
§ 2. 

1. Szkoła nosi nazwę : Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte  
w Trzcianie.  

2. Siedzibą Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych jest wieś Trzciana Nr 193, 36-071 
Trzciana, Nr REGON 000098677.   

3. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 
1) „Zespole Szkół” bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć wszystkie szkoły 

młodzieżowe oraz Szkołę Policealną dla dorosłych w Trzcianie wchodzące w skład 
Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie. 

2) „Uczniach” – należy przez to rozumieć uczniów wszystkich typów szkół odbywających 
naukę i zajęcia praktyczne w szkole oraz praktyki zawodowe w zakładach pracy w kraju 
i za granicą.  

3) „Słuchaczach” – należy przez to rozumieć słuchaczy szkoły policealnej odbywających 
naukę i zajęcia praktyczne w szkole oraz praktyki zawodowe w zakładach pracy w kraju 
i za granicą.  

4)  „Dyrektorze” – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Techniczno – 
Weterynaryjnych w Trzcianie. 

 
 

§ 3. 
Organem prowadzącym Zespół Szkół jest powiat rzeszowski, a organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.  

 
§ 4. 

Podstawą prawną działalności Zespołu Szkół jest akt o jego utworzeniu oraz niniejszy Statut.  
 
 

§5. 
 

Zespół Szkół tworzą następujące jednostki :  
1. Technikum w Trzcianie, 
2. Liceum Ogólnokształcące w Trzcianie, 
3. Szkoła Policealna w Trzcianie, 
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzcianie 
5. Branżowa Szkoła I stopnia w Trzcianie 
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Rozdział II - Organy Zespołu Szkół i zakres ich działania. 

 
§ 6. 

Organami Zespołu Szkół są :  
1) dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych, 
2) rada pedagogiczna, 
3) samorząd uczniowski, 
4) rada rodziców, 

 
§ 7. 

1. Zespołem Szkół kieruje dyrektor, którym jest nauczyciel spełniający warunki określone  w 
rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

2. Stanowisko dyrektora powierza i z funkcji tej odwołuje organ prowadzący szkołę. 

3. Dyrektor realizuje zadania wynikające z ustawy „O systemie oświaty”, ustawy „Prawo 
Oświatowe”, ustawy „Karta Nauczyciela”, ustawy „Kodeks Pracy” oraz przepisów 
wykonawczych do wymienionych ustaw.  

 
 

§ 8. 
 

Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz samorządem uczniowskim, 

5) przewodniczenie radzie pedagogicznej, 

6) tworzenie zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz powoływanie ich 
przewodniczących, 

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

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, 
finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 

9) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

10) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego oraz 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

11) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 
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działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

12) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 
ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji 
o działalności szkoły, 

13) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 
nauczania,  

14) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od 
początku następnego roku szkolnego, 

15) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi 
podręcznikami na terenie szkoły, 

16) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

17) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 
takiego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym, 

18) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel 
w budżecie szkoły,  

19) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

20) ustalenie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, 

21) skreślenie ucznia z listy uczniów, 

2. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy, 
należy w szczególności: 

1) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w szkole nauczycielami i 
pracownikami niebędącymi nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 
szkoły, 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 
nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w 
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników szkoły, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają 
status pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w szkole, 

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, 

8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 
zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę, 
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10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli. 
 
 

§ 9.  
 

1. W ramach funkcji kierowniczych dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 
szkołę i rady pedagogicznej, powołuje i odwołuje:  

1) wicedyrektora, 
2) kierownika internatu, 
3) kierownika szkolenia praktycznego. 

 
§ 10. 

 
 

1. W Zespole Szkół funkcjonuje rada pedagogiczna. 
2. Rada pedagogiczna pracuje zgodnie z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej i 

opiekuńczej Zespołu Szkół. 
1) konferencje rady pedagogicznej organizowane są zgodnie z planem konferencji  rady 

pedagogicznej opracowanym na dany rok szkolny, 
2) w ramach pracy rady pedagogicznej organizuje się : 

a) konferencje plenarne 
b) konferencje zwyczajne 
c) konferencje szkoleniowe 

3) Dyrektor w uzasadnionych przypadkach może zwołać nadzwyczajną konferencję rady 
pedagogicznej. 

3. Konferencje plenarne odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu 
pierwszego semestru i po zakończeniu roku szkolnego. 

4. Terminy posiedzeń rady pedagogicznej ustala każdorazowo dyrektor. 
 
 

§ 11. 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekty zmian statutu Zespołu Szkół oraz statutów szkół 
wchodzących w jego skład i uchwala ich zmiany lub uchwala statuty. 

2. Wniosek o zmiany w poszczególnych Statutach może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny 
organ Zespołu Szkół, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutami wszystkim członkom społeczności 
szkolnej. 

4. Statuty udostępnia się do wglądu w gabinecie dyrektora szkoły i bibliotece szkolnej oraz na 
stronie: www.zstw.pl 

5. Dopuszcza się przyjęcie tekstu jednolitego statutów po dokonaniu jednej nowelizacji, 
w przypadku bardzo licznych zmian lub zmian, które naruszają czytelność dokumentu.  

6. Dyrektor, po przygotowaniu tekstów jednolitych poszczególnych Statutów, jest 
odpowiedzialny za ich upublicznienie społeczności szkolnej. 
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§ 12. 

1. Członkami rady pedagogicznej są : 
1) dyrektor jako przewodniczący, 
2) nauczyciele zatrudnieni w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół niezależnie 

od wymiaru czasu zatrudnienia.  
2. Dyrektor może powierzyć funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej lub zespołu 

klasyfikacyjnego wicedyrektorowi. 
3. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady.  
 

§ 13. 
Zebrania rad pedagogicznych mogą być organizowane z inicjatywy :  

1) dyrektora, 
2) organu prowadzącego Zespół Szkół, 
3) 1/3 członków rady pedagogicznej zgłoszonej w formie pisemnej. 
4) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

 
§ 14. 

Przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi jej zebranie, jest także 
odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.  

 
§ 15. 

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania przy założeniu, że wszyscy 
zainteresowani zostali zaproszeni.  
 

 
§ 16. 

Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, 
informując o tym organ prowadzący Zespół Szkół, oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 
 

§ 17. 
Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw, które mogą 
naruszać dobra osobiste ucznia lub rodziców, a także nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół.  
 

 
 

§ 18. 
Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do: 

1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania, 
2) przestrzegania przepisów prawa oświatowego oraz zarządzeń dyrektora, 
3) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady, 
4) realizacji uchwał rady także wtedy, kiedy zgłoszą do nich swoje zastrzeżenia, 
5) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań. 
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§ 19. 

1.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły. 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;  
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.  
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 
 
2.   Rada pedagogiczna opiniuje:  

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

2) projekt planu finansowego szkoły ,  
3) wnioski o przyznanie nauczycielom i pracownikom szkoły odznaczeń, nagród oraz 

innych form uznania,  
4) propozycje przyznania nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z 

organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego  i opiekuńczego w ramach 
przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych, 
odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

5) kandydatów do powierzenia im funkcji dyrektora, wicedyrektora i innych stanowisk 
związanych z wypełnianiem nadzoru pedagogicznego.  

6) szkolny zestaw programów, 
7) szkolny zestaw podręczników, 

 
§ 20. 

 
1. Rada pedagogiczna typuje dwóch przedstawicieli spośród wszystkich członków do komisji 

konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. 
2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.  
3. Podjętą uchwałę rada pedagogiczna niezwłocznie przekazuje organowi sprawującemu bezpośredni 

nadzór nad osobą w stosunku do której została podjęta. 
 
 

§ 21. 
1. Przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) realizacji uchwał rady, 
2) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w 

podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły, 
3) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy                

i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
4) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczyciela, 
5) zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu  i 

form ich realizacji, 
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6) analizowanie stopnia realizacji uchwał rady, 
7) przedstawienia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz o 
informacji o działalności szkoły. 

8) prowadzenia i przygotowania zebrań rady pedagogicznej oraz zawiadamiania 
wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 

2. Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do : 
1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków rady, 
2) przestrzegania postanowień statutu szkoły, regulaminu wewnętrznego oraz wewnętrznych 

zarządzeń dyrektora, 
3) przestrzegania postanowień prawa oświatowego, 
4) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady pedagogicznej i jej komisji, 

do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu, 
5) realizowania uchwał rady pedagogicznej także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje 

zastrzeżenia lub sprzeciw, 
6) składania przed radą pedagogiczną sprawozdań z realizacji przydzielonych zadań, 
7) nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogły by 

naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 
pracowników szkoły, 

 
 

§ 22. 
1. Rada pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym 

na plenarnej konferencji przed rozpoczęciem roku szkolnego. 
2. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach rady pedagogicznej lub w powołanych   przez siebie 

komisjach, 
3. Zebrania rady pedagogicznej organizuje się w czasie pozalekcyjnym. 
4. Uchwały rady pedagogicznej obowiązują nauczycieli i uczniów zespołu szkół 
 

§ 23. 
1. Rada pedagogiczna powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje, 
2. Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły               

i pracy nauczycieli, 
3. Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę pedagogiczną lub komisję. 
4. Komisja informuje radę pedagogiczną o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do 

zatwierdzania przez radę pedagogiczną, 
 

§ 24. 
1. Z zebrania rady pedagogicznej oraz z zebrania komisji sporządza się protokół i w terminie 7 dni od 

daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej . 
2. Protokół z zebrania rady pedagogicznej, wraz z listą obecności, podpisują przewodniczący obrad i 

protokolant. Protokół zostaje zatwierdzony w drodze głosowania na kolejnej konferencji rady 
pedagogicznej.  

3. Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej jest książka protokołów. Książka stanowi 
zbiór wydruków pojedynczych protokołów zapisywanych w formie elektronicznej na płytach CD.  
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4. Księgę protokołów należy udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym osobą 
zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków 
zrzeszających nauczycieli. 

 
§ 25. 

 
1. W sprawach nie objętych niniejszymi postanowieniami dotyczącymi rady pedagogicznej, 

rada rozstrzyga i decyduje na swoich posiedzeniach, przy zachowaniu wymogu 
uprawniającego do podejmowania uchwał.     

 
§ 26. 

 

W Zespole Szkól działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. 

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 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) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu (i jednocześnie szkolnej rady 
wolontariatu).  

4. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem Zespołu szkół podejmuje działania z zakresu 
wolontariatu. 

5. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 
koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 
zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania 
wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin 
wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.  

 
§ 27. 

1. W Zespole Szkół działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.  

3. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi 
wszystkich spraw szkoły, 
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2) wspieranie działalności statutowej zespołu szkół 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. 

4. Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-
profilaktyczny.  

5. Rada rodziców opiniuje w szczególności: 

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 

2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z 
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 
rodziców określa wymieniony regulamin. 

 
 

 
§ 28. 

 

1. Organy Zespołu szkół pracują na rzecz Zespołu szkół, przyjmując zasadę nieingerowania  
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających 
ze Statutu i planów pracy Zespołu szkół. 

2. Organy Zespołu szkół zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile 
zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia 
decyzji. 

3. Działające w Zespole szkół organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach 
swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o 
bieżące informowanie innych organów Zespole szkół o planowych lub podejmowanych 
decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły. 

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami Zespołu szkół, rozstrzyga dyrektor, po 
wysłuchaniu zainteresowanych stron, a jeśli stroną jest dyrektor konflikty rozstrzyga 
Podkarpacki Kurator Oświaty 

 
 
 

Rozdział  III - Stanowiska kierownicze w Zespole Szkół. 
 
 

§ 29. 
1. W ramach struktury organizacyjnej Zespołu Szkół tworzy się następujące stanowiska 

kierownicze : 
1) wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych, 
2) kierownik internatu, 
3) kierownik Szkolenia praktycznego, 
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§ 30. 
1. Pracownicy wymienieni w  § 29 podlegają bezpośrednio dyrektorowi.  

 
§ 31. 

1. W Zespole Szkół, w razie potrzeby, za zgodą organu prowadzącego, na wniosek 
dyrektora, można tworzyć inne stanowiska kierownicze.  

 
§ 32 

1. Zakres kompetencji i odpowiedzialności osób, o których mowa w § 29 określa dyrektor. 
 
 

§ 33 
1. Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych odpowiada w całości za organizację  i 

przebieg procesu wychowawczo-opiekuńczego oraz w pewnym zakresie za proces 
dydaktyczny, w tym :  

1) nadzoruje pracę wychowawców klas, 
2) nadzoruje realizację tematyki godzin z wychowawcą i planów wychowawczych 

wychowawców klas, 
3) sprawuje nadzór nad pracą wszystkich organizacji młodzieżowych oraz ich opiekunów 

wyznaczonych przez radę pedagogiczną,  
4) nadzoruje pracę wychowawczą i opiekuńczą w internacie szkolnym, 
5) nadzoruje pracę kół przedmiotowych, zainteresowań, artystycznych  

i sportowych, 
6) dba o rozwój turystyki szkolnej oraz innych form rekreacji młodzieży,  
7) nadzoruje organizację imprez i uroczystości szkolnych, 
8) współpracuje z higienistką szkolną w zakresie wychowania zdrowotnego młodzieży,  
9) utrzymuje stały kontakt z samorządem uczniowskim, 
10) zabezpiecza stronę organizacyjną spotkań wywiadowczych z rodzicami,  
11) przeprowadza rozmowy wychowawcze z uczniami łamiącymi regulamin szkoły,  
12) nadzoruje realizację programów nauczania  w szkołach dla młodzieży, 
13) sporządza różne materiały statystyczne. 

 
2. Do zadań wicedyrektora należy również:  

1) sporządzanie podziału godzin oraz bieżących zmian w tym podziale za nauczycieli 
nieobecnych, 

2) dostarczanie nauczycielom przedmiotów zawodowych aktualnych programów 
nauczania, 

3) rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli oraz innych płatnych czynności, 
4) nadzorowanie pełnienia dyżurów przez nauczycieli, 
5) podpisywanie listy płac za godziny ponadwymiarowe nauczycieli pod względem 

merytorycznym, 
6) nadzorowanie pracy zespołów przedmiotowych, 
7) sprawowanie bieżącego nadzoru nad jakością prowadzonych w formie elektronicznej 

dzienników lekcyjnych jak i dzienników zajęć pozalekcyjnych, 
8) nadzorowanie zaopatrzenia młodzieży w podręczniki szkolne, w tym odsprzedaży 

podręczników używanych, 
9) opracowanie rocznego planu pracy dydaktyczno – wychowawczej Zespołu Szkół. 
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10)  odpowiada za organizację i przebiegu egzaminu maturalnego, 
11) współdziałanie z dyrektorem Zespołu Szkół w opracowaniu arkusza organizacji 

Zespołu Szkół na każdy rok szkolny, w tym w sporządzaniu przydziału czynności, 
12) troska o należyty stan promocji wizualnej w szkole (wystrój izb lekcyjnych, korytarzy 

oraz innych pomieszczeń) i nadzór nad tymi zagadnieniami w internacie, 
13) nadzorowanie ładu, czystości i porządku oraz poszanowania mienia w izbach 

lekcyjnych i w otoczeniu szkoły, 
14) nadzór nad realizacją podstawy programowej wszystkich przedmiotów. 
15) dbanie o codzienną dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, 
16) hospitowanie wszystkich nauczycieli, 
17) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora. 

3. W razie nieobecności dyrektora, wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych reprezentuje 
szkołę na zewnątrz. 

 
 

§ 34 
1. Kierownik internatu odpowiedzialny jest za kierowanie pracą internatu Zespołu Szkół, a w 

szczególności za :  
1) przydzielanie zadań dla wychowawców internatu, 
2) dbanie o dyscyplinę pracy i należytą realizację zadań przez wychowawców internatu 

oraz pozostałych pracowników internatu, 
3) opracowanie planów pracy wychowawczej internatu i dbanie o ich pełną realizację, 
4) utrzymywanie stałych kontaktów z nauczycielami szkoły, wychowawcami klas, 

rodzicami,  
5) osiąganie dobrych wyników w nauce wychowanków internatu, 
6) utrzymywanie ładu, czystości, dyscypliny wychowanków, porządku w internacie, 
7) dokonywanie zakupów oraz dbanie o należyty stan sprzętu i wyposażenia internatu, 
8) prawidłową pracę kuchni, personelu kuchennego, przestrzeganie norm żywienia, 

terminowe opłaty za wyżywienie itp., 
9) przeprowadzenie bieżących remontów i konserwacji w internacie, 
10) należyte prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i administracyjno – gospodarczej 

internatu, 
11) nadzorowanie pracy kotłowni c.o. internatu,  
12) nadzorowanie zaopatrzenia internatu w artykuły żywnościowe, środki czystości oraz  

kontrolowanie ich zużycia, 
13) rozliczanie godzin ponadwymiarowych wychowawców internatu i innych 

pracowników internatu, 
14) zabezpieczenie majątku internatu na okres wakacji i przerw w nauce, 
15) hospitowanie pracy personelu pedagogicznego i prowadzenie kontroli wewnętrznej 

całokształtu działalności internatu, 
16) stan bhp i p. poż. internatu, 

2. Kierownik internatu realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora. 
 

 
§ 35 

1. Kierownik szklenia praktycznego odpowiada za organizację i przebieg szkolenia 
praktycznego oraz organizację i przebieg praktyk zawodowych uczniów, w tym : 
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1) organizuje i nadzoruje realizację szkolenia praktycznego, 
2) ustala w porozumieniu z dyrektorem terminy praktyk zawodowych śródrocznych i 

wakacyjnych wszystkich szkół, 
3) zawiera umowy dotyczące odbycia praktyk zawodowych uczniów z zakładami pracy i 

instytucjami, 
4) opracowuje plan praktyk zawodowych i odpowiada za jego realizację, 
5) współpracuje i współdziała z instytucjami wojewódzkimi i powiatowymi : 

Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, Podkarpacką Izbą 
Rolniczą i innymi przedsiębiorstwami branżowymi, 

6) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przebiegu szkolenia 
praktycznego i praktyk zawodowych, 

7) współpracuje z higienistką szkolną w zakresie wskazań zdrowotnych młodzieży do 
realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 

8) utrzymuje stały kontakt z samorządami klasowymi i samorządem szkolnym, 
9) organizuje spotkania z młodzieżą (odprawa) przed odejściem na praktyki zawodowe, 
10) Odpowiada w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zewnętrznych  egzaminów 

zawodowych, 
11) sporządza sprawozdania i analizy z odbytych praktyk zawodowych śródrocznych i 

wakacyjnych,  
12) sporządza różne materiały statystyczne 

2. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy również :  
1) dbanie o należyty wystrój izb lekcyjnych, pracowni zajęć praktycznych  

i korytarzy oraz innych pomieszczeń, 
2) nadzorowanie przestrzegania przez uczniów ładu, czystości i porządku oraz 

poszanowania mienia społecznego w izbach lekcyjnych i w otoczeniu szkoły, 
3) nadzorowanie realizacji programów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 
4) hospitowanie nauczycieli zajęć praktycznych oraz instruktorów nauki jazdy  

w ustalonym wymiarze godzin, 
5) wykonywanie innych czynności zleconych każdorazowo przez dyrektora, 

 
 
 
 

Rozdział  IV - Organizacja pracy Zespołu Szkół. 
 

§ 36. 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez dyrektora, a zatwierdzony przez organ 
prowadzący szkołę.  

2. Arkusz organizacji Zespołu Szkół sporządzony jest zgodnie z aktualnymi przepisami i 
wytycznymi organu prowadzącego. 

 
§ 37. 

 
1. W zależności od liczby uczniów w klasie i rodzaju zajęć dyrektor, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej dokonuje podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających 
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specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem środków posiadanych 
przez szkołę oraz zasad wynikających z aktualnych przepisów. 

 
 

§ 38. 
1. Realizację zadań Zespołu Szkół określają plany pracy: 
1) dydaktyczny, 
2) Opiekuńczy, 
3) Wychowawczy, 
2. Projekt planu pracy Zespołu Szkół jest przygotowywany przez komisje powołane przez 

dyrektora.  
3. Plan pracy Zespołu Szkół opiniowany jest przez radę pedagogiczną Zespołu Szkół. 

 
§ 39. 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  
i wychowawczych w Zespole Szkół określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez 
dyrektora, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. 

2. Tygodniowy rozkład uwzględnia : 
1) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, 
2) różnorodność zajęć w każdym dniu tygodnia, 
3) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, 

chyba że program tego wymaga. 
3. Jeżeli organizacja pracy szkoły pozwala, nauczyciel realizujący niepełny wymiar godzin, w 

uzasadnionych przypadkach może realizować tygodniowy rozkład zajęć w krótszym czasie 
niż  5 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.  

 
 

 
§ 40. 

 
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe i zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno–wychowawcze, 

specjalistyczne, nauczanie języków obcych, informatyka, koła zainteresowań i inne zajęcia 
nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach 
oddziałowych, międzyoddziałowych, a także w formie wycieczek. 

2. Zajęcia o których mowa w ust. 1 mogą być finansowane w ramach posiadanych przez szkołę 
środków finansowych. 

3. W Zespole Szkół prowadzone są zajęcia dodatkowe nie ujęte w podstawie programowej, 
finansowane przez organ prowadzący. 

 
 
 

§ 41. 
1. Kształcenie prowadzone przez Zespół Szkół realizowane jest w ramach własnych budynków, 

w którym znajdują się : 
1) sale dydaktyczne, 
2) pracownie zajęć praktycznych, 
3) biblioteka i czytelnia, 
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4) pokój nauczycielski,  
5) ujeżdżalnia,  
6) stajnia,  
7) obora, 
8) pomieszczenie administracyjno – biurowe i gospodarcze, 
9) archiwum, 
10) szatnia,  
11) gabinet higienistki,  
12) kompleks sportowy, 
13) pomieszczenia przeznaczone na działalność organizacji uczniowskich  

i  samorządu uczniowskiego, 
14) inne.  

2. Wycieczki szkolne odbywają się po uprzednim zatwierdzeniu planu wycieczki przez 
dyrektora lub wicedyrektora, a przygotowanego przez kierownika wycieczki  
i opiekunów, 

3. Zespół Szkół posiada własny internat.  
 

§ 42. 
 

1. W Zespole Szkół funkcjonuje biblioteka szkolna. 
2. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – 

wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 
pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.  

3. Biblioteka szkolna posiada lokal z odpowiednim zabezpieczeniem zbiorów oraz 
wydzielonym miejscem na czytelnię. 

4. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły. Mogą być uzupełniane dotacjami z rady 
rodziców i innych ofiarodawców.  

5. Biblioteka gromadzi zbiory piśmiennicze i inne. Wszystkie materiały biblioteczne są 
opatrzone sygnaturą.  

6. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki regulują odrębne przepisy oraz     wewnętrzny 
regulamin biblioteki. 

7. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 
8. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać :  

1) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 
2) prowadzenie edukacji czytelniczo medialnej dla uczniów (w grupach lub 

samodzielnie),  
3) korzystanie z innych źródeł informacji 

9. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor  
10. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza określa szczegółowo dyrektor. Do zadań tych 

należy w szczególności : 
1) praca pedagogiczna z czytelnikami obejmująca udostępnianie księgozbiorów, 
2) udzielanie informacji i poradnictwo czytelnicze,  
3) prowadzenie lekcji edukacji czytelniczo medialnej,  
4) prowadzenie różnych form informacji wizualnej, 
5) prace organizacyjne obejmujące gromadzenie zbiorów, ewidencję, katalogowanie, 

selekcję, zapis wypożyczeń, planowanie, sprawozdawczość, 
6) prowadzenie czytelni,  
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7) prenumerata, gromadzenie i wypożyczanie czasopism,  
8) prowadzenie kartotek księgozbioru, 
9) wystrój wizualny czytelni i odpowiedzialność materialna, 
10) udostępnianie zbiorów, 
11) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,  
12) poznawanie uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań,  
13) przeprowadzanie zajęć edukacji czytelniczo medialnej z klasami rozpoczynającymi 

naukę w szkole, 
14) współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i 

rozwijania kultury,  
15) informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz 

przygotowanie analiz czytelnictwa na posiedzenia rady pedagogicznej,  
16) stosowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i współdziałanie w tym zakresie z 

uczniowskim aktywem bibliotecznym,  
17) gromadzenie materiałów na nośnikach elektronicznych, 
18) współdziałanie z nauczycielami w organizacji obchodów rocznic i świąt państwowych.  

 
 

Rozdział  V - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
 

§ 43. 
1. Zasady zatrudniania nauczycieli w Zespole Szkół określa ustawa z dnia 26 stycznia 

1982r. - Karta Nauczyciela,  
2. Zasady zatrudniania osób nie będących nauczycielami do prowadzenia zajęć określa 

ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,  oraz ustawa z dnia 14 grudnia 
2016r. prawo oświatowe. 
 

 
 

§ 44. 
1. Do podstawowych obowiązków nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół należy:  

1) rzetelne realizowanie podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej,        
wychowawczej i opiekuńczej, 

2) dążenie do pełnego rozwoju osobowości uczących się, 
3) poszanowanie godności osobistej uczących się, 
4) respektowanie praw i obowiązków uczniów, 
5) kształcenie i wychowanie w duchu umiłowania Ojczyzny, poszanowania Konstytucji, 

humanizmu, tolerancji, wolności sumienia i wyznania, sprawiedliwości społecznej, 
szacunku do pracy, 

6) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, 
7) kształtowanie u uczniów postaw prorodzinnych, 
8) rozwijanie i umacnianie samorządności u uczniów, 
9) realizowanie zadań wynikających z arkusza organizacyjnego oraz planu pracy Zespołu 

Szkół, 
10) realizowanie obowiązujących planów nauczania, z zastrzeżeniem, że   nauczyciel ma 

prawo do opracowywania autorskich programów nauczania i wychowania, 
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11) unowocześnianie zajęć dydaktycznych (nauczyciel ma prawo decydować o wyborze 
podręczników i innych środków dydaktycznych), 

12) sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczących się, 
13) obiektywne ocenianie uczniów oraz informowanie o proponowanych przez siebie 

ocenach semestralnych (półrocznych) lub końcowych (rocznych) zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

14) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, wzbogacanie bazy        dydaktycznej 
Zespołu Szkół, 

15) współpraca z biblioteką szkolną, 
16) zachęcanie uczących się do korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz    uczestnictwa 

w życiu kulturalnym, społecznym i sportowym, 
17) wdrażanie uczących się do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, 
18) udzielanie w miarę własnych umiejętności – pomocy psychologiczno –    

pedagogicznej uczniom z różnymi niepowodzeniami, 
19) rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji uczniów ich uzdolnień, zainteresowań i 

wykorzystanie tego w pracy dydaktyczno – wychowawczej, 
20) aktywne uczestniczenie w pracach rady pedagogicznej Zespołu Szkół oraz    w pracach 

zespołów przedmiotowych, 
21) branie czynnego udziału w konferencjach metodycznych, 
22) prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno – wychowawczej, 
23) podnoszenie swej wiedzy ogólnej i zawodowej, korzystając z prawa        

pierwszeństwa do uczestnictwa we wszystkich formach doskonalenia zawodowego na 
najwyższym poziomie, 

24) odpowiadanie za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, 
nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

25) zgłaszanie dyrektorowi zauważonych usterek sprzętu instalacji i innych, 
26) egzekwowanie przestrzegania regulaminu w poszczególnych klasopracowniach oraz 

na terenie szkoły, 
27) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 
28) wnioskowanie o pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, 
29) sporządzanie rozkładów materiału, planów wynikowych do poszczególnych zajęć 

edukacyjnych, 
30) przedstawienie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz 

przedstawianie ich na plenarnych posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły 
podsumowujących pracę szkoły za poszczególne okresy każdego roku szkolnego, 

 
2. Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

kontraktowego oraz stopień nauczyciela mianowanego obejmuje wymienionego 
nauczyciela bezpośrednią opieką, a w szczególności ma obowiązek: 

1) udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres stażu, 
2) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje lub uczestniczenia 

razem z nim w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli – 
przynajmniej raz w miesiącu, 

3) hospitowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela którym się 
opiekuje przynajmniej raz w miesiącu, 
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4) udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela którym się opiekuje 
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, 

5) opracowania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 
 

 
§ 45. 

 
1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, umożliwiające 
realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

2) nauczyciel korzysta, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, z prawa do 
ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych. Organ prowadzący Zespół 
Szkół obowiązany jest z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla 
nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone, 

3) nauczyciele mają prawo wglądu do dokumentacji nadzoru pedagogicznego dotyczącej 
ich pracy, prowadzonej przez dyrektora, 

4) wynagrodzenia za wykonywana pracę określonego w ustawie – karta nauczyciela, 
5) ustalenia innego niż pięciodniowy tygodnia pracy w przypadku dokształcania się, 

wykonywania ważnych społecznych zadań lub w przypadku jeżeli wynika to z 
organizacji pracy szkoły, jeżeli nie zakłóca to organizacji pracy szkoły, 

6) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do 
nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określone 
są w ustawie karta nauczyciela, 

7) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych w 
ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery 
budżetowej, 

8) nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze tj: 
a) Nagrody Ministra Edukacji Narodowej na wniosek dyrektora szkoły, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej. Tryb i kryteria przyznawania nagród 
określa rozporządzenie MEN w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród 
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wysokość nagrody 
ustala MEN, 

b) Nagrody Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora szkoły, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady pedagogicznej oraz opinii organizacji związkowej, 
działającej w szkole. Termin składania wniosków, wysokość nagród oraz kryteria 
ich przyznawania określa Kurator Oświaty, 

c) Nagrody Starosty na wniosek dyrektora szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
rady pedagogicznej oraz opinii organizacji związkowej działającej  
w szkole. Termin składania wniosków, wysokość nagród oraz kryteria ich 
przyznawania określa Starosta, 

d) Nagrody dyrektora szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, 
działającej w szkole.. Kryteria przyznawania nagród określa regulamin 
przyznawania nagród.  

9) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami, 
10) oceny swojej pracy. Warunki i procedury oceny pracy określa - ustawa karta 

nauczyciela oraz rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania 



Strona 20 z 26 
 

oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu 
powoływania zespołu oceniającego, 

11) zdobywania stopni awansu zawodowego. Szczegółowe warunki zdobywania stopni 
awansu zawodowego nauczycieli określają: ustawa –karta nauczyciela oraz 
rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli, 

12) do opieki ze strony opiekuna stażu, (nauczyciel stażysta i kontraktowy), 
13) świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w 

przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym, 

14) korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

15) płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego 
leczenia. Zasady udzielania urlopu określa ustawa – karta nauczyciela, 

16) jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, jeżeli swą pierwsza pracę zawodową w 
życiu podejmuje w szkole. Zasady wypłacania zasiłku na zagospodarowanie określa 
ustawa – karta nauczyciela, 

17) korzystania w związku z pełnieniem funkcji służbowych z prawa do ochrony 
przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych, 

18) urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu, jego warunki uzyskiwania oraz czas 
 i zakres zadań, które mogą być wykonywane w czasie urlopu wypoczynkowego 
określa ustawa – karta nauczyciela, 

19) innych świadczeń urlopowych określonych w obowiązującym kodeksie pracy, 
 

 
 

§ 46. 
1. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność:  

1) Za poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów. 
2) Za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych w szkole i na zajęciach organizowanych przez 
szkołę oraz wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym 
zakresie. 

3) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają 
nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów. 

4) Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo.  
5) Dyżur rozpoczyna się co najmniej 30 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo z 

dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym 
przerwę. 

6) Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel 
rozpoczynający dana lekcję. 

7) Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły 
odpowiadają: kierownik wycieczki i opiekunowie grupy (zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami), 

 
 

§ 47 



Strona 21 z 26 
 

 
1. Nauczyciele zatrudnieni w Zespole szkół podlegają karą. 

 
1) Szczegółowy opis kar dyscyplinarnych oraz sposób ich udzielania określa ustawa z 

dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela,  
 

 
 

 
§ 48 

1. Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół podlegają ocenie oraz nadzorowi 
pedagogicznemu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 

2.  Zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora obejmuje: 
1) diagnozowanie i ocenianie efektów pracy nauczycieli w zakresie realizacji zadań 

statutowych Zespołu Szkół, 
2) udzielanie pomocy nauczycielom w sprawach kształcenia, wychowania i opieki oraz 

inspirowanie ich do podejmowania działalności innowacyjnej, 
3) wnioskowanie w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli stosownie do 

ustalonych w trybie tego nadzoru potrzeb, 
4) zapewnienie bieżącej informacji o aktualnych problemach oświatowych  

i obowiązujących przepisach prawa, 
5) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, 

według zasad określonych w odrębnych przepisach. 
3. Dyrektor dokonując oceny pracy nauczyciela może zasięgnąć opinii samorządu 

uczniowskiego. 
4. Dyrektor przekazuje radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru.  
 

 
§ 49 

 
1. W Zespole Szkół zatrudniony jest pedagog szkolny, którego zadaniem  jest:  

1) rozpoznawać warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi 
wychowawczymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas, 

2) organizować opiekę i przedkładać wnioski o pomoc materialną dla uczniów 
opuszczonych i zaniedbanych, 

3) udzielać uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń 
szkolnych, 

4) udzielać porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, 
5) koordynować prace z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej we 

współdziałaniu z radą pedagogiczną, 
6) dokonywać okresowych analiz sytuacji wychowawczych w Zespole Szkół, 
7) systematycznie prowadzić dokumentację swojej działalności, 
8) w uzasadnionych przypadkach ma prawo, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentować 
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Zespół Szkół przed tym sądem oraz współpracować  
z kuratorem sądowym, 

9) pomagać wychowawcom klas w pracy z uczniami sprawiającymi szczególne trudności 
wychowawcze, 

10) pomagać wychowawcom klas pierwszych w integrowaniu zespołów klasowych, 
11) udzielać porady, pomocy młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych (konflikty 

rodzinne, rówieśnicze itp.), 
12) prowadzić poradnictwo dla rodziców, 
13) monitorować postępy w nauce uczniów powtarzających klasę, 
14) organizować pomoc materialną uczniom potrzebującym pomocy, 
15) diagnozować środowisko uczniowskie w celu analizy zaburzonych zachowań, oraz  

potrzeb uczniów, 
16) prowadzić działania profilaktyczne; 

a) stałą współpraca z Poradnią Psychologiczną- Pedagogiczną, Sądem Rejonowym, 
Poradnią d/s Narkomanii, innymi placówkami i instytucjami działającymi na 
rzecz rodziny, dzieci, 

b) realizować zadania wynikające z programu profilaktycznego i wychowawczego 
szkoły, 

c) koordynować prace z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej we 
współdziałaniu z radą pedagogiczną, 

d) ustalać i podejmować działania wychowawcze w stosunku do uczniów 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

17) pomagać wychowawcom klas w pracy z uczniami sprawiającymi szczególne trudności 
wychowawcze, 

 
 
 

§ 50.  
1. W Zespole Szkół zatrudniony jest doradca zawodowy, którego zadaniem  jest:  

 
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 

właściwych dla danego poziomu kształcenia. 
3) Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. 
4) Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez placówkę. 
5) Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
6) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

 
§ 51. 

W Zespole Szkół zatrudniony jest inspektor bhp na podstawie odrębnych przepisów.  
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§ 52. 
W Zespole Szkół są zatrudnieni wg odrębnych przepisów pracownicy administracji  
i obsługi.  
 
 
 

Rozdział  VI - Zasady rekrutacji uczniów Zespołu Szkół. 
 

§ 53. 
 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół Techniczno-
Weterynaryjnych w Trzcianie, przyjmuje się kandydatów, którzy:  
 
1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum; 
2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w 
sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, 
uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 
1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego, 
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i 
matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 
dyrektora szkoły zarządzeniem,  
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:  
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem 
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 
działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej 
olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, którzy to laureaci przyjmowani są w pierwszej 
kolejności, 
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu; 
5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających 
szczególnych indywidualnych predyspozycji - wyniki sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych, o którym mowa w ust. 5. 

3.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się 
kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 
psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  
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4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła,  nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata; 
b) niepełnosprawność kandydata; 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

5. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów 
szczególnych indywidualnych predyspozycji, na wniosek dyrektora szkoły 
ponadgimnazjalnej, pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty, minister właściwy 
do spraw oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu 
uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, jeżeli organ 
prowadzący wyrazi zgodę na dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych w zakresie 
realizacji programu nauczania wymagającego od ucznia szczególnych indywidualnych 
predyspozycji.  
 
 

§ 54. 
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje szkolną 

komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania 
członków komisji. 

2. Dyrektor szkoły, może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1, jeżeli 
liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie 
wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

3. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno–kwalifikacyjnej należy w szczególności:   
1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,  

z uwzględnieniem przyjęć zawartych w statucie, 
2) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy 

kandydatów przyjętych do szkoły, 
3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

 
 

 
 

 
 

 
Rozdział  VII - Postanowienia końcowe. 

 
§55. 

1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  
2. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół powinny mieć u góry nazwę 

Zespołu Szkół, a u dołu nazwę szkoły. 



Strona 25 z 26 
 

3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach, wydawanych przez szkoły wchodzące w 
skład Zespołu Szkół, podaje się nazwę szkoły, nazwa Zespołu Szkół umieszczona jest na 
pieczęci urzędowej.  

4. Podległość służbową pracowników Zespołu Szkół określa schemat organizacyjny Zespołu 
Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. 

 
§56. 

Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§57. 
1. Zespół Szkół prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z aktualnymi przepisami. 
2.   Do podstawowych dokumentów przebiegu nauczania należą : 

 
1) księga uczniów, 
2) dzienniki lekcyjne w formie elektronicznej  
3) arkusze ocen w formie papierowej i elektronicznej, 
4) protokoły postępowania kwalifikacyjnego i protokoły egzaminów. 

 
 
 

 
§ 58. 

Zespół Szkół prowadzi archiwum.  
 
 

§ 59. 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Zespołu szkół i uchwala jego zmiany 
lub uchwala Statut. 

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść dyrektor Zespołu szkół oraz każdy kolegialny organ 
Zespołu szkół, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności 
szkolnej. 

4. Statut udostępnia się do wglądu w gabinecie dyrektora szkoły i bibliotece szkolnej oraz na 
stronie: www.zstw.pl 

5. Dopuszcza się przyjęcie tekstu jednolitego statutu po dokonaniu jednej nowelizacji, 
w przypadku bardzo licznych zmian lub zmian, które naruszają czytelność dokumentu.  

6. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za jego 
upublicznienie społeczności szkolnej. 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdzono uchwałą rady pedagogicznej z dnia ………………………………………….. 
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