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 Statut 
Zespołu Szkół Zawodowych  

im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie 
 

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXXVII/161/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r 
przekształca się z dniem 1 września 2017r. dotychczasową Szkołę Zawodową nr 2 w Ze-
spole Szkół Zawodowych im Gen. Józefa Bema w Węgorzewie w Branżową Szkołę 
I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im Gen. Józefa Bema w Węgorzewie 
o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświa-
towe 
 
Na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXXVII/162/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r 
stwierdza się przekształcenie się z dniem 1 września 2017r. dotychczasowej Szkoły Poli-
cealnej nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im Gen. Józefa Bema w Węgorzewie w Szkołę 
Policealną nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im Gen. Józefa Bema w Węgorzewie 
o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświa-
towe 

NAZWA I INNE INFORMACJE  
§1.  

1. Placówka nosi nazwę: 

Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie. 
2. Siedzibą placówki jest: 

miasto Węgorzewo, ulica Szpitalna 9. 
3.  Nazwy typów szkół wchodzących w skład zespołu: 

Technikum w Węgorzewie 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Węgorzewie 

Szkoła Policealna nr 2 w Węgorzewie 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Węgorzewie 

4. Dopuszcza się używanie czytelnych skrótów nazwy: 

ZSZ im. J. Bema, TwZSZ, BS1nr2, SPnr2, LOdD 
§2. Zespół szkół jest placówką publiczną. 

§3. Organem prowadzącym placówkę jest: 

POWIAT WĘGORZEWSKI 

§4. Organem nadzorującym placówkę jest: 

WARMIŃSKO-MAZURSKI KURATOR OŚWIATY  
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ORGANA PLACÓWKI 
§5. Zespołem Szkół Zawodowych w Węgorzewie kieruje dyrektor, który jest organem 

wspólnym dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu. 

1. Kompetencje i obowiązki dyrektora zawarte są w dziale „Obowiązki Dyrekto-
ra Placówki”. 

§6. W placówce funkcjonuje Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Zawodowych w Węgo-
rzewie, która jest wspólnym organem wszystkich szkół wchodzących w jej skład: 

1. Rada Pedagogiczna działa wg zasad zawartych w „Regulaminie Rady Pedago-
gicznej”  

2. Kompetencje Rady Pedagogicznej zawarte są w dziale „Regulamin Rady Pe-
dagogicznej” 

RADA RODZICÓW 
§7. W placówce funkcjonuje jedna Rada Rodziców, która jest organem szkoły dla 

wszystkich szkół dla młodzieży. 

1. Ustala się reprezentację rodziców jako 
„Rada Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie” 

2. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu 
Rady Rodziców 

3. Rada Rodziców posiada kompetencje opiniodawcze i wnioskodawcze, a także 
stanowiące w zakresie zasad wydatkowania swoich funduszy. 

4. Do szczegółowych kompetencji rady rodziców należą: 
a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowaw-

czo-profilaktycznego szkoły.  
W sytuacji, gdy rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia ro-
ku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczna w sprawie 
programu wychowawczo-profilaktycznego program ten ustala dyrektor 
szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.  
Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwale-
nia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną 

b) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 
szkoły, 

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształce-
nia lub wychowania szkoły 

5. Rada Rodziców ma prawo do: 
a) podejmowania działań zmierzających do doskonalenia statutowej działal-

ności szkoły, 
b) podejmowania działań na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły, 
c) zapewniania rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rze-

czywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: 
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 znajomości zadań  i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych 
w szkole i w klasie, 

 uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postę-
pów i trudności, 

 znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów, 

 uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia 
swych dzieci, 

 wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, 
d) tworzenia i określania struktur działania ogółu rodziców i Rady Rodzi-

ców, 
e) wyrażania i przekazywania dyrektorowi i radzie pedagogicznej opinii na 

temat pracy szkoły, 
f) reprezentowanie ogółu rodziców, 
g) gromadzenia funduszy  z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł 

celem wsparcia statutowej działalności szkoły, 
h) występowanie  do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzą-

cego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
§8. W placówce funkcjonuje Samorząd Uczniowski wspólny dla wszystkich szkół mło-

dzieżowych w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie, który jest organem Ze-
społu Szkół Zawodowych w Węgorzewie: 

1. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wybierani w wyborach po-
wszechnych przedstawiciele Technikum w Węgorzewie oraz przedstawiciele 
Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Węgorzewie. 

2. Samorząd Uczniowski Szkoły wybierany jest we  wrześniu. Sposób przepro-
wadzania wyborów określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

3. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 
a) przedstawiciele prezydium Samorządu Uczniowskiego mogą w spra-

wach dotyczących uczniów zgłaszać się bezpośrednio do dyrekcji szko-
ły. W spotkaniu tym powinien także uczestniczyć nauczyciel-opiekun 
SU, 

b) Samorząd Uczniowski do realizacji swoich przedsięwzięć może korzy-
stać z pomieszczeń szkolnych za zgodą dyrektora szkoły lub opiekuna 
danego  pomieszczenia, 

c) poszczególne klasy mogą korzystać ze szkolnego sprzętu nagłaśniające-
go. Sprzęt ten wypożycza i zwraca wychowawca klasy, 

d) przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego 
szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów; władze mogą 
powierzyć samorządowi do całkowicie samodzielnego realizowania nie-
które zadania wynikające z Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

e) wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formuło-
waniu przepisów wewnątrz szkolnych regulujących życie społeczności 
uczniowskiej, 



Statut Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie 
 

 
 

Strona 6 z 27 
 

f) wyrażanie opinii na temat uczniów zagrożonych skreśleniem z listy 
uczniów z powodu drastycznego naruszenia regulaminu szkoły. Przed-
stawiciele Samorządu Uczniowskiego w takiej sytuacji przedstawiają 
swoją opinie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 

g) wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, apeli itp., w celu 
poinformowania ogółu uczniów o swej działalności, 

h) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz  
 prawo do wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach;  
 udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im ka-

ry, 
i) udział przedstawicieli - z głosem doradczym - w posiedzeniach rady pe-

dagogicznej i jej komisji oraz Rady Rodziców dotyczących spraw wy-
chowawczych i opiekuńczych, 

j) dysponowanie w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi 
w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez 
młodzież, 

k) wybór opiekuna samorządu w drodze wyborów, 
l) opiniowanie programu wychowawczego szkoły. 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 
§9. Dyrektor szkoły na podstawie art. 68 ustawy Prawo oświatowe w szczególności: 

1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 
2. sprawuje nadzór pedagogiczny, 
3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
4. realizuje uchwały pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowią-

cych, 
5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki 

zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidło-
we wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodar-
czą obsługę szkoły, 

6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 
7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych, 
8. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeń-

stwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę. 

9. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształ-
cenia specjalnego ucznia 

10. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statuto-
wym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia-
łalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki; 

11. współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i leka-
rzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL 
ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. 
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§10. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypad-
kach i na zasadach określonych w statutach szkół. Skreślenie następuje na podstawie 
uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

§11. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole na-
uczycieli  i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności de-
cyduje w sprawach: 
1. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom szkoły, 
3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

w sprawach odznaczeń, nagród kuratora i ministra i innych wyróżnień dla na-
uczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

§12. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 
Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Samorządem Słuchaczy. 

§13. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

§14. Dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi  i przygotowu-
je zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej 
członków o terminie i porządku zebrania. 

§15. Dyrektor szkoły nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Peda-
gogicznej wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz in-
formuje o działalności szkoły. 

§16. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych 
z przepisami prawa. O powyższym fakcie niezwłocznie zawiadamia organ prowa-
dzący szkołę, którego decyzja jest ostateczna. 

§17. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na podjęcie działalności na terenie szkoły przez sto-
warzyszenia  i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowaw-
cza wśród młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycz-
nej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

§18. Dyrektor szkoły na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia, po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej 
może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając na-
uczyciela opiekuna. Odmowa następuje w drodze decyzji. 

§19. Dyrektor szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę po zasię-
gnięciu powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy, wprowadzać nowe zawody, w 
których kształci szkoła. 

Dyrektor szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora i osoby z innych stanowisk kierowni-
czych istniejących w szkole po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady peda-
gogicznej. 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 
§20. Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe Rada Pe-

dagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym statutowe zadania doty-
czące kształcenia, wychowania i opieki. 
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SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ  
§21. W skład Rady Pedagogicznej z pełnymi prawami wchodzą nauczyciele wychowaw-

cy, dla których praca dydaktyczno-zawodowa stanowi podstawowe zajęcie, 

§22. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym oso-
by zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicz-
nej: 

1.  pracownicy ekonomiczni i administracyjni szkoły, 
2. przedstawiciele rady rodziców, 
3. przedstawiciele samorządu uczniowskiego i młodzieżowych organizacji spo-

łecznych działających na terenie szkoły, 
4. pielęgniarka szkolna, 
5. przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych, peda-

gogicznych, 
6. instruktorzy zajęć praktycznych zatrudnieni w zakładach pracy, 
7. przedstawiciele organu prowadzącego i nadzorującego szkołę, 
8. inne osoby mogące pomóc w procesie wychowania i opieki. 

§23. Przedstawiciele organu nadzorującego szkołę mogą uczestniczyć w każdym posie-
dzeniu rady pedagogicznej. 

PRZEWODNICZĄCY RADY PEDAGOGICZNEJ I JEGO OBOWIĄZKI 
§24. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje 

i prowadzi posiedzenia. 

§25. Przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 
1. przedstawienia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkol-

nym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicz-
nego oraz informacji o działalności szkoły, 

2. realizacji uchwał rady pedagogicznej, 
3. zapoznania członków rady z obowiązującymi przepisami dotyczącymi nauczy-

cieli i szkoły, 
4. przygotowania harmonogramu posiedzeń rady w roku szkolnym, 
6. wyboru protokolanta, 
7. przechowywania księgi protokołów, 
8. zapoznania przed każdym rozpoczęciem posiedzenia z protokołem poprzed-

niej rady oraz wniesionymi uwagami, 
9. określenia formy głosowania przy podejmowaniu uchwał, 
10. odebrania głosu członkowi, którego wypowiedź dotyczy spraw nie związa-

nych z tematyką posiedzenia, 
11. wstrzymania wykonania uchwał rady pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że są one 

niezgodne z przepisami prawa; o fakcie wstrzymania wykonania uchwały dy-
rektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę. 

ORGANIZACJA POSIEDZEŃ RADY 
§26.  

1. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub powołanych przez siebie komi-
sjach. 
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2. Posiedzenia są organizowane w czasie pozalekcyjnym, godzinę ustala prze-
wodniczący. 

3. Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfi-
kowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę 
bieżących potrzeb. 

§27. Zebrania mogą być organizowane: 
1. z inicjatywy przewodniczącego, 
2. organu prowadzącego szkołę, 
3. wniosku co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

§28. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ 
§29. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1. zatwierdzanie planów pracy szkoły, 
2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 

i słuchaczy, 
3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole 

po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców, 
4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów, 
6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór peda-
gogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.  

7. uchwalenie  zmian do statutów szkół tworzących zespół szkół, 
8. podejmowanie uchwał w sprawie składania egzaminu klasyfikacyjnego. 

§30. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy w szczególności opi-
niowanie : 
1. organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych, 

oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
2. projektu planu finansowego szkoły, 
3. wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróż-

nień, 
4. propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5. propozycji dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 
kierowniczych w szkole, 

6. propozycji organu nadzorującego szkołę dotyczącą kandydata na stanowisko 
dyrektora w przypadku braku kandydata z konkursu, 

7. propozycji organu nadzorującego szkołę w przypadku przedłużenia kadencji 
dyrektora szkoły, 

8. wykazu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych 
9. propozycji odpracowania dni przed i poświątecznych, 

§31. Rada pedagogiczna może wystąpić z  wnioskiem: 
1. do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora szkoły z funkcji dy-

rektora, 
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2. do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej szkoły; 
dyrektor w odniesieniu do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze jest zo-
bowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od 
otrzymania wniosku rady pedagogicznej. 

3. do organu prowadzącego szkołę o przedłużenie pełnienia funkcji dyrektora na 
kolejną kadencję bez ogłaszania konkursu na dyrektora szkoły. 

TRYB PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW, UCHWAŁ I OPINII 
§32. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane w głosowaniach jawnych zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady z zastrzeże-
niem §59. 

§33.  
1. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący na wniosek jednego z członków 

rady wyłącznie w sprawach personalnych dotyczących pracowników szkoły. 
2. Wybór członków do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

na dyrektora szkoły przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Każdy członek 
rady pedagogicznej może oddać na zgłoszonych kandydatów co najwyżej tyle 
głosów ilu członków typowanych jest do komisji konkursowej. 

3. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w ce-
lu doskonalenia pracy szkoły 

§34.  
1. Inicjatywa zgłaszania propozycji, wniosków, opinii należy do każdego członka 

rady w zakresie kompetencji rady. 
2. Wnioski mogą być przyjęte do rozpatrzenia na tym samym posiedzeniu rady 

lub rozpatrzone na następnym posiedzeniu w przypadkach wymagających opi-
nii, konsultacji itp. 

§35. W przypadku przyjęcia uchwały naruszającej przepisy prawa przewodniczący po-
dejmuje działania przewidziane w §52 ust.11. 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA RADY 
§36.  

1. Udział członków rady w jej posiedzeniu jest obowiązkowy. 
2. Wyznaczony przez przewodniczącego członek rady do protokołowania nie 

może tego odmówić bez podania uzasadnionej przyczyny. Protokół wpisuje się 
do księgi protokołów w ciągu 7 dni od daty posiedzenia. 

3. Księga protokołów nie może być wynoszona poza teren szkoły, bez uzyskania 
zgody dyrektora szkoły. 

4. Członkowie rady pedagogicznej w terminie 7 dni od sporządzenia protokołu 
mogą zapoznać się z jego treścią i zgłosić poprawki przewodniczącemu; o 
wprowadzeniu tych poprawek decyduje rada na kolejnym zebraniu. 
Za wiarygodność treści protokołu ponosi odpowiedzialność protokolant. 

5. Do obowiązków członków rady należy: 
— składanie w sekretariacie szkoły sprawozdań z wykonania przydzielo-

nych zadań ujętych w planie pracy szkoły na tydzień przed posiedzeniem 
rady pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły, 
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— uczestniczenie w pracach rady i jej komisjach, do których zostali powo-
łani, 

— realizacja uchwał rady także wówczas, kiedy członek zgłosił zastrzeże-
nia lub sprzeciw w głosowaniu, 

6. Nieobecność na radzie podlega usprawiedliwieniu w ciągu trzech dni od daty 
posiedzenia rady. 

§37. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy spraw 
poruszonych na posiedzeniu rady. 

 

§38. W zespole może być powołana Rada Szkoły na zasadach przewidzianych ustawą. 
Do czasu powołania Rady Szkoły jej kompetencje wypełnia Rada Pedagogiczna. 

§39.  
1. W zespole tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 

— wicedyrektora 
— kierownika szkolenia praktycznego 

2. Przy ustalaniu liczby stanowisk kierowniczych uwzględnia się warunki organi-
zacyjne oraz potrzeby placówki. Tworzenie i likwidacja stanowisk odbywa się 
w porozumieniu z organem prowadzącym. Dopuszcza się tworzenie stanowisk 
kierowniczych na innych zasadach w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
biorąc pod uwagę warunki lokalowe szkoły.  

3. Funkcję wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego powierza i z tej 
funkcji odwołuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady 
Pedagogicznej. 

4. Zespół kierowniczy placówki składa się z: 
— dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie 
— wicedyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie 
— kierownika szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Zawodowych 

w Węgorzewie 
5. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność stanowisk w ust.1 określają dzia-

ły: 
a) „Obowiązki wicedyrektora szkoły” 
b) „Zakres obowiązków służbowych i odpowiedzialności kierownika szko-

lenia praktycznego”  
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI 
SZKÓŁ 
§40.  

1. Za spór pomiędzy organami szkoły uznaje się konflikt wynikający ze statuto-
wych zadań i uprawnień poszczególnych organów szkoły. 

2. Procedurę rozstrzygania sporu rozpoczyna się, gdy wyczerpane zostały wcze-
śniej polubowne metody rozstrzygnięcia konfliktu. 

3. Organ wnoszący o rozstrzygnięcie sporu kieruje skargę na piśmie do dyrekto-
ra, organu prowadzącego lub nadzorującego niezwłocznie po stwierdzeniu 
niemożności polubownego rozstrzygnięcia konfliktu informując jednocześnie 
drugą stronę konfliktu. 

4. Dyrektor szkoły rozstrzyga spory pomiędzy wszystkimi pozostałymi organami. 
5. Organ prowadzący szkołę rozstrzyga spory pomiędzy dyrektorem a pozosta-

łymi organami szkoły w zakresie swoich kompetencji 
6. Organ nadzorujący szkołę rozstrzyga spory pomiędzy dyrektorem a pozosta-

łymi organami szkoły w zakresie swoich kompetencji. 
7. Tryb rozstrzygania sporów przez dyrektora 

a) Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wyniki do-
kumentuje. Postępowanie wyjaśniające trwa nie dłużej niż 2 tygodnie. 

b) Strony konfliktu wskazują przedstawiciela lub przedstawicieli biorących 
udział w postępowaniu wyjaśniającym 

c) Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego strony konfliktu informo-
wane są o jego wynikach. 

8. Po zakończeniu postępowania dyrektor wydaje decyzję dotyczącą rozstrzy-
gnięcia sporu zawiadamiając strony sporu w terminie 1 tygodnia. 

9. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

ORGANIZACJA PLACÓWKI 
§41. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego. 

§42.  
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacji pracy Zespołu Szkół Zawodowych w 
Węgorzewie opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego 
roku na podstawie planu nauczania i planu finansowego szkoły. Arkusz orga-
nizacji pracy zatwierdza organ prowadzący placówkę. 

2. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół Zawodowych zawiera informacje o orga-
nizacji pracy wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu. 

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracow-
ników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą przed-
miotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiąz-
kowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowa-
nych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 
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4. Działania wychowawcze placówki zawierają „Program Wychowawczy Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Węgorzewie” i „Program Profilaktyki” , które 
uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną po zasięgnię-
ciu opinii  Samorządu Uczniowskiego. 

§43.  
1. Podstawową formą pracy szkół są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowa-

dzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 min. 

Godzina pracy pedagoga i bibliotekarza trwa 60 min. 

§44. Projekt podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych wa-
runków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych 
posiadanych przez placówkę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ra-
mowych planów nauczania, organizacji zajęć praktycznych, regulaminów specjali-
stycznych pracowni, dokonuje dyrektor szkoły przy opracowaniu arkusza organiza-
cyjnego. 

 

§45.  
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe np.: zajęcia praktyczne, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementy informa-
tyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzo-
ne poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzykla-
sowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

2. Czas trwania zajęć wymienionych w p.1. ustala się zgodnie z §13 ust.2 i 3. 
3. Zajęcia, o których mowa w ust.1 są organizowane w ramach posiadanych 

przez szkołę środków finansowych. 
4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobo-

wiązkowych, finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 
uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie 
powinna przekraczać 12 osób, zaś zajęcia te organizuje się pod warunkiem 
posiadania środków finansowych. 

5. Na zajęciach organizowanych w grupach międzyklasowych, międzyszkolnych 
liczba osób nie może być niższa niż 15 uczniów. 

§46. Placówka może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz stu-
dentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na pod-
stawie pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły, a zakładem kształce-
nia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

§47. Dla realizacji celów statutowych placówka powinna zapewnić pomieszczenia zgod-
nie z art.67 ust.1 Ustawy o systemie oświaty, a ponadto w miarę możliwości  po-
mieszczenia gabinetu pielęgniarki szkolnej, organizacji młodzieżowych, a także szat-
ni i inne. 

§48. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki teren 
szkoły i budynek szkolny objęte są monitoringiem wizyjnym z wykorzystaniem ka-
mer CCTV   
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NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY 
§49.  

1. W placówce zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników, administracyjnych i 
pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne prze-
pisy. 

3. Pracownicy administracji i obsługi zapewniają bieżące funkcjonowanie 
szkoły. Pracownikami administracji są: kierownik gospodarczy, sekre-
tarz szkoły, główny księgowy i kadrowy szkoły.  Szczegółowe zakresy 
zadań i obowiązków pracowników administracji i obsługi zawarte są w 
przydziale obowiązków poszczególnych pracowników szkoły. 

§50.  
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Jest od-

powiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego 
opiece uczniów. 

2. Zakres obowiązków nauczyciela i wychowawcy – opiekuna określają statuty 
szkół. 

3. Zakres obowiązków pedagoga szkolnego określa dział „Obowiązki pedagoga 
szkolnego ZSZ w Węgorzewie” . 

§51.  
1. Nauczyciele przedmiotów lub nauczyciele grup przedmiotowych pokrewnych 

tworzą zespoły przedmiotowe. W szkole tworzy się następujące zespoły 
przedmiotowe: 
— przedmiotów humanistycznych 
— przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
— przedmiotów zawodowych ekonomiczno-administracyjnych 
— przedmiotów zawodowych informatycznych. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora 
szkoły. Jeżeli nie zaistnieją szczególne okoliczności, przewodniczący zespołu 
pełni swą funkcję minimum przez rok. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
— zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów reali-

zacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów 
pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów 
nauczania, 

— ustalanie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu 
kształcenia ogólnego i zawodowego oraz nauczania w modułach, 

— wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 
sposób badania wyników nauczania, 

— organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz do-
radztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

— współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także 
w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

— wspomaganie działań dyrekcji dotyczących realizacji zadań dydaktycz-
nych szkoły, zawsze gdy zajdzie taka potrzeba. 

4. Obowiązki i uprawnienia przewodniczącego zespołu przedmiotowego: 
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— zwołuje posiedzenia informując członków zespołu na co najmniej 3 dni 
przed posiedzeniem, 

— wyznacza członkom zespołu zadania służące realizacji celów i zadań ze-
społu, 

— inspiruje członków zespołu w tworzeniu projektu planu pracy na dany 
rok; 
plan pracy zespołu przedmiotowego przedstawia dyrektorowi szkoły do 
końca września, 

— na prośbę dyrektora wyraża opinie dotyczące przyznawania dodatku 
motywacyjnego i nagród, 

— sporządza sprawozdanie z działalności zespołu na końcoworoczną radę 
pedagogiczną. 

 

§52. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek:  
1. Dbania o mienie i majątek szkoły oraz przeciwdziałanie aktom wandali-

zmu 
2. Poszanowania godności ucznia i współpracowników. 
3. Dbania o bezpieczeństwo uczniów i współpracowników, przestrzegania 

przepisów BHP, postępowania zgodnie z instrukcjami. W sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa należy kierować się zdrowym rozsądkiem 
oraz niezwłocznie informować kierownictwo szkoły o zaistniałym za-
grożeniu. 

4. Niezwłocznego poinformowania dyrektora lub wicedyrektora szkoły 
o incydentach na terenie szkoły mogących zagrażać zdrowiu lub życiu 
uczniów lub pracowników szkoły lub powiadomieniu stosownych służ 
ratowniczych lub Policji. 

OBOWIĄZKI WICEDYREKTORA PLACÓWKI 
§53. Realizacja części zadań dyrektora szkoły, a w szczególności: 

1. Zastępuje dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności. 
2. Koordynuje przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych. 
3. Wyznacza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. 
4. Hospituje lekcje, zajęcia pozalekcyjne. 
5. Sprawdza zgodność godzin ponadwymiarowych wykazanych przez nauczycie-

li na kartach godzin ponadwymiarowych z zapisami w dziennikach lekcyjnych 
i pozalekcyjnych. 

6. Nadzoruje pracę komisji przedmiotów humanistycznych, matematyczno-
przyrodniczych i zawodowych. 

7. Nadzoruje pracę kół zainteresowań oraz organizację wycieczek szkolnych. 
8. Nadzoruje przygotowanie apeli szkolnych. 
9. Nadzoruje właściwe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej prowadzonej 

przez nauczycieli. 
10. Składa dyrektorowi szkoły, semestralne i roczne sprawozdania z zakresu reali-

zacji obowiązków. 
11. Sprawuje nadzór pedagogiczny. 
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12. Utrzymuje kontakty z instytucjami współpracującymi, rodzicami, przyjmuje 
rodziców, odpowiada na ich postulaty i skargi oraz załatwia je w zakresie 
spraw wychowawczych i opiekuńczych. 

13. Nadzoruje przebieg dyżurów nauczycieli w czasie pełnionego nadzoru kie-
rowniczego. 

14. Koordynuje organizacją imprez i uroczystości szkolnych. 
15. Na bieżąco kontroluje przepracowane godziny przez nauczycieli. 
16. Jest bezpośrednim przełożonym służbowym, z upoważnienia dyrektora szkoły 

dla: nauczycieli, kierownika szkolenia praktycznego, pedagoga szkolnego oraz 
pracowników szkoły podczas pełnienia bieżącego nadzoru nad szkołą a także 
podczas pełnienia zastępstwa za dyrektora szkoły. 

17. Decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego. 
18. Ma prawo do formułowania projektu oceny pracy podległych nauczycieli. 
19. Ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród, wyróżnień oraz 

kar porządkowych dla podległych nauczycieli. 
20. Kontroluje realizację podstawy programowej i programów nauczania. 

§54. Dopuszcza się zmianę zakresu obowiązków wicedyrektora bez wypowiedzenia. 

OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO 
§55. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy 

1. Organizowanie, nadzór i kierowanie procesem zajęć praktycznych w pracowni 
szkolnej oraz zakładach pracy. 

2. Opracowanie planu pracy na każdy rok szkolny. 
3. Opracowanie arkuszy organizacyjnych i przydziału godzin zajęć praktycznych 

dla nauczycieli zawodu. 
4. Hospitowanie lekcji zajęć praktycznych w ramach ustalonego harmonogramu 

hospitacji, udzielanie pomocy metodycznej i pedagogicznej nauczycielom za-
wodu. 

5. Opracowanie tematyki hospitacji zajęć praktycznych oraz harmonogramu ho-
spitacji na dany rok szkolny. 

6. Bieżąca znajomość obowiązujących przepisów w zakresie organizacji szkole-
nia praktycznego uczniów. 

7. Składanie okresowych sprawozdań z działalności i kontroli zajęć praktycznych 
do dyrektora szkoły oraz informowanie dyrekcji szkoły o problemach stano-
wiących związek z zajęciami praktycznymi. 

8. Organizowanie kontaktów z zakładami organizującymi zajęcia praktyczne 
i biurem pracy w celu doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

9. Wykonywanie innych czynności wynikających z działalności szkoły takich jak: 
 plany zajęć praktyk, 
 wykazy zakładów z zajęć praktycznych, 
 dokumentacja kontroli praktyk i zajęć praktycznych, 
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 umowy o praktyczną naukę zawodu, 
 kontrola kwalifikacji nauczycieli zajęć praktycznych i instruktorów prak-

tycznej nauki zawodu 
 kontakty z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży w zakresie 

przygotowania oraz organizacji egzaminów potwierdzających kwalifika-
cje w zawodzie. 

10. Wyposażenie nauczycieli oraz zakłady pracy w aktualne programy nauczania 
dla zawodu. 

11. Dokonywanie oceny stopnia realizacji programów nauczania w poszczegól-
nych zawodach i zakładach pracy. 

12. Opracowuje organizację egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 
w szkołach tworzących zespół szkół. 

13. Składanie dyrektorowi szkoły semestralnych i rocznych sprawozdań wynikają-
cych z niniejszego zakresu. 

§56. Dopuszcza się zmianę zakresu obowiązków kierownika szkolenia praktycznego bez 
wypowiedzenia. 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI I INTERNETOWEGO 
CENTRUM MULTIMEDIALNEGO (ICM) ORAZ 
PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA 
BIBLIOTEKARZA I OPIEKUNA ICM  
§57.  

1. Biblioteka szkolna oraz Internetowe Centrum Multimedialne (ICM) jest pra-
cownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycz-
no-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, oraz 
w miarę możliwości wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki i Internetowego Centrum Multimedialnego mogą korzystać na-
uczyciele, uczniowie i inni pracownicy szkoły.  

3. Biblioteka prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczniów 
w wymiarze ustalanym co roku przez dyrektora szkoły. 

4. Godziny pracy biblioteki oraz Internetowego Centrum Multimedialnego ustala 
każdego roku dyrektor szkoły tak, aby był umożliwiony jak najbardziej ko-
rzystny dostęp uczniów do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich za-
kończeniu. 

§58. Nauczyciel bibliotekarz odpowiedzialny za pracę pedagogiczną oraz za prace biblio-
teczno-techniczne i organizacyjne. Nauczyciel bibliotekarz sprawuje opiekę i nadzór 
nad Internetowym Centrum Multimedialnym (ICM) 
1. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku 

szkolnego. 
2. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki i ICM. 
3. Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone 

z biblioteki powinny być zwrócone. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy 
z niej odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką. 
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4. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu przed upływem 
ustalonego terminu. 

5. Informacja o godzinach otwarcia biblioteki i ICM wywieszona jest na 
drzwiach biblioteki. 

6. Z czytelni może korzystać każdy uczeń. 
7. Korzystający z czytelni i ICM wpisuje do księgi obecności swoje nazwisko 

i klasę. 
8. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest księgozbioru pod-

ręcznego, czasopism i zbiorów biblioteki. 
9. Ze zbioru i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosić ich poza 

czytelnię. 

§59. OBOWIĄZKI BIBLIOTEKARZA: 
1. Gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem i potrzebami szkoły (przy wykorzy-

staniu dezyderatów uczniów i nauczycieli) oraz wszelkich dostępnych źródeł 
informacji o książce (Zapowiedzi wydawnicze, Nowości Księgarskie, Prze-
wodnik Bibliograficzny, Katalogi wydawnicze). 

2. Ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Opracowanie biblioteczne zbiorów: 

— opracowanie techniczne 
— klasyfikowanie według systemu UKD 

4. Selekcja zbiorów przy współudziale nauczycieli. 
5. Konserwacja (oprawa w folię, naprawa i inne zabiegi chroniące zbiory). 
6. Organizacja warsztatu informacyjnego: 

— wyodrębnienie księgozbioru podręcznego, 
— prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego, 
— prowadzenie katalogu zbiorów audiowizualnych będących własnością 

biblioteki i innych pracowni z podaniem miejsca ich przechowywania, 
— gromadzenie zestawień bibliograficznych i tekstowych. 

7. Wydzielanie kompletów książek do pracowni i innych punktów szkoły. 
8. Udostępnianie zbiorów. 
9. Opracowanie rocznych planów działalności biblioteki z uwzględnieniem go-

dzin otwarcia biblioteki na dany rok szkolny. 
10. Sprawozdanie z działalności biblioteki i analiza stanu czytelnictwa na rady pe-

dagogiczne (2 razy w roku). 
11. Uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością. 
12. Odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację biblioteki. 
13. Udział w kontroli księgozbioru (scontrum). 
14. Projektowanie wydatków biblioteki na rok kalendarzowy. 
15. Dbałość o estetyczne i funkcjonalne urządzanie lokalu bibliotecznego. 
16. Współpraca z nauczycielami w zakresie znajomości zawartości zbiorów biblio-

teki szkolnej, ich gromadzenia i selekcji, opracowywania katalogów pomocni-
czych, kartotek bibliograficznych i tekstowych w pracowniach i innych punk-
tach szkoły. 

17. Organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych i wymiana materiałów in-
formacyjnych między biblioteką szkolną a innymi bibliotekami i ośrodkami in-
formacji. 

18. Uzgadnianie z innymi współpracującymi bibliotekami rocznych planów w za-
kresie gromadzenia zbiorów, działalności informacyjnej, imprez czytelniczych. 



Statut Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie 
 

 
 

Strona 19 z 27 
 

19. Uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych 
oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych (wystawy 
książek, odczyty) przygotowanych przez różne instytucje kulturalne i organi-
zacje społeczne. 

20. Praca z czytelnikiem indywidualnym: 
— rozmowy o książkach, 
— poradnictwo w wyborze lektury, 
— udzielanie informacji - bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych, 
— informacje o nowościach, 
— otoczenie szczególną opieką uczniów klas młodszych, 
— praca z uczniem zdolnym, 
— praca z uczniem stroniącym od książki 

21. Realizacja programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w wy-
miarze 3 godzin rocznie na klasę.  

22. Organizacja warsztatu pracy do prowadzenia pracy pedagogicznej z czytelni-
kami. 
— pomoce wizualne i audio wizualne (tablice, ilustracje, przeźrocza, filmy), 
— eksponaty, 
— literatura firmowa, patentowa, 
— korekta literatury bibliotekarskiej. 

23. Udzielanie pomocy nauczycielom w prowadzeniu różnych form zajęć dydak-
tyczno-wychowawczych (lekcje, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia 
kół zainteresowań). 

24. Współpraca z nauczycielami w zakresie czytelnictwa literatury popularnonau-
kowej. 

25. Informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów (1 raz w 
okresie - semestrze) podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych. 

26. W porozumieniu z nauczycielami aktualizowanie obowiązującego w szkole 
wykazu podręczników i podawanie go do wiadomości uczniów do końca ma-
ja. 

27. Sprawowanie opieki nad Internetowym Centrum Multimedialnym. 

OBOWIĄZKI PEDAGOGA SZKOLNEGO ZESPOŁU 
SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WĘGORZEWIE 
§60. Do szczegółowych zadań nauczyciela-pedagoga szkolnego należy: 

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy-
chofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyj-
nych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania pro-
blemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 
do rozpoznanych potrzeb; 

4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 
dzieci i młodzieży; 
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5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 
pozaszkolnym uczniów; 

6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytu-
acjach kryzysowych; 

7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidual-
nych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i in-
nych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA-PEDAGOGA SZKOLNEGO 

§61. W celu realizacji zadań zawartych w §61 pedagog powinien: 
1. Posiadać roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględnia-

jący konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze swojej szkoły i środowi-
ska. 

2. Zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z 
nim zarówno uczniów jak i ich rodziców. 

3. Współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczy-
cielami, lekarzem szkolnym, Radą Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających 
się problemów opiekuńczo-wychowawczych. 

4. Współdziałać z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi organi-
zacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki 
i wychowania. 

5. Składać okresową informację radzie pedagogicznej na temat trudności wy-
chowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły. 

6. Prowadzić następującą dokumentację: 
— roczny plan pracy będący częścią rocznego planu dydaktyczno-

wychowawczego szkoły, 
— dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności, 
— ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, 

pomocy korekcyjno-wychowawczej, kształcenia specjalnego itp. 
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PIECZĘCIE I DOKUMENTACJA SZKOLNA 
§62.  

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

 

2. Zespół Szkół posiada pieczęć nagłówkową wspólną dla wszystkich szkół 
wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu. 

 

 

 

 

3. Pieczęcie nagłówkowe szkół wchodzących w skład zespołu szkół: 

 

 

 

 

 

4. 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. 

§63.  
1. Placówka posiada własny sztandar, godło-emblemat, ceremoniał szkoły okre-

ślone w dziale „Symbole państwowe i szkolne”. 
2. W szkole prowadzone są apele szkolne; tematykę apeli zatwierdza rada peda-

gogiczna. 
3. Statut szkoły może być w miarę potrzeby uaktualniany. Z wnioskiem o doko-

nanie zmian może wystąpić dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd 
Uczniowski, Rada Rodziców, Organ Prowadzący, Organ Nadzorujący. 

§64.  
1. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepi-

sami. 
2. Placówka jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na za-

sadach określonych w ustawie o finansach publicznych i innych obowiązują-
cych przepisach. 

Sprawy nie ujęte w Statucie, a dotyczące działalności szkoły realizowane są w oparciu o 
obowiązujące w tym zakresie przepisy. 



Statut Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie 
 

 
 

Strona 22 z 27 
 

WYKAZ STATUTÓW SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD 
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WĘGORZEWIE 
§65. Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie 

stanowią załączniki do niniejszego statutu: 

1. Technikum     - Załącznik nr 1 

2. Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2     - Załącznik nr 3 

3. Szkoła Policealna nr 2     - Załącznik nr 4 

4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych    - Załącznik nr 7 

 

§66. WYKAZ TYPÓW SZKÓŁ, ZAWODÓW, SPECJALNOŚCI ORAZ CZASU 
TRWANIA NAUKI 

 

Lp. Typ szkoły Zawód (specjalność) 
Czas 

trwania 
nauki 

Praktyka 
zawód. 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
1. 
 
 
 
 
 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia 
 
 
 
 

1. mechanik pojazdów samochodo-
wych 

2. sprzedawca 
3. klasy wielozawodowe 

3 lata 

um
ow

a 
o 

pr
ac

ę 
w

 c
ha

ra
kt

er
ze

 
pr

ac
ow

ni
ka

 
m

ło
do

ci
an

eg
o 

 
2. 
 

Technikum  
 

1. technik handlowiec 
2. technik ekonomista 
3. technik informatyk 
4. technik organizacji reklamy 
5. technik obsługi turystycznej 

4 lata 4/8 tyg. 
6 tyg. 
8 tyg. 
4 tyg. 
4 tyg. 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH  

1 Liceum Ogólnokształ-
cące dla Dorosłych 

  
6 sem. 

 

2. Szkoła Policealna dla 
Dorosłych 

1. technik administracji 
2. technik informatyk 
3. technik handlowiec 

4 sem. 8 tyg. 
4 tyg. 
4 tyg. 
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BEZPIECZEŃSTWO NA WYCIECZKACH, BIWAKACH 
I IMPREZACH SZKOLNYCH 
§67. Każda impreza szkolna powinna być wcześniej zaplanowana i umieszczona w planie 

pracy wychowawczej na dany rok szkolny. 

§68. Zasady opieki nad grupami uczniowskimi: 
— jeden opiekun na 30 uczniów, jeśli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie ko-

rzysta z publicznych środków lokomocji, 
— jeden opiekun na 10 uczniów, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub 

jeśli przepisy szczegółowe (danej dziedziny turystyki) nie stanowią inaczej, 
— grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 15 osób. 

§69. W czasie wycieczek poza obszarem miasta jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 
grupą do 20 uczniów. W przypadku treningu terenowego wysokogórskiego, kaja-
kowego, żeglarskiego i wioślarskiego na jednego wychowawcę nie powinno przy-
padać więcej niż 10  uczestników, jeżeli przepisy szczegółowe nie przewidują ina-
czej. 
Wszystkie formy zajęć (wycieczki, wyjścia do teatrów, udział w imprezach mię-
dzyszkolnych, itp.) wynikające z programów, planów i odbywające się poza terenem 
szkoły wymagają uzgodnień z dyrekcją szkoły.  

§70. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki lokalnej w granicach miasta) oraz 
imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców uczniów. 

§71. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia „Karty wyciecz-
ki” - wzór w załączniku. 

§72. Podczas wycieczki do lasu szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo prze-
ciwpożarowe i możliwość zagubienia się uczestników. 

§73. Kąpiel w grupach tylko do 15 osób i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych, z ra-
townikiem. 

§74. Obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest ciągłe liczenie 
uczestników: przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu. Kierow-
nik wycieczki, biwaku wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje 
decyzje, tak jak dyrektor szkoły i odpowiada za nie. 

§75. Nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w przypadku burzy, śnieżycy i goło-
ledzi. 

§76. Kierownikiem na wycieczce może być nauczyciel (pracownik pedagogiczny szkoły), 
który posiada uprawnienia kierownika wycieczek. Opiekunem grupy zaś może być 
każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły). 
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Pieczęć szkoły       Klasa (organizacja) ............................. 

KARTA WYCIECZKI 

Trasa wycieczki: 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................. 

Termin .................................................... 

Liczba dni ............................................... 

Liczba uczestników ................................ 

Kierownik wycieczki .................................................................................................... 

Opiekunowie wycieczki ....................................................................................... 

     ....................................................................................... 

     ........................................................................................ 

Środek lokomocji 
.................................................................................................................. 

OŚWIADCZENIE 

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej mej 
opiece młodzieży na czas trwania ww. wycieczki (imprezy) zobowiązuję się do bez-
względnego przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach 
dla dzieci i młodzieży 

Podpis kierownika wycieczki 
Podpisy opiekunów 
 

HARMONOGRAM WYCIECZKI 
 

Data km Miejscowość Adres punktu noclegowego 

 
 
 
 
 

 
 

   

Zatwierdzam 
Podpis dyrektora szkoły 
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SYMBOLE PAŃSTWOWE I SZKOLNE 
§77.  

1. Szkoła musi oddziaływać nie tylko na sferę intelektualną uczniów, lecz rów-
nież na ich sferę emocjonalną, powinna odwoływać się do przeżyć wychowan-
ków wzbudzać je i kształtować. Wiele elementów uroczystości szkolnych 
(ślubowanie, oddawanie hołdu symbolom narodowym itp.) zawiera w sobie 
duży ładunek emocjonalny, budzi poczucie piękna i szlachetne uczucia, uczy 
szacunku dla bohaterskich i postępowych tradycji narodu polskiego, pobudza 
do działania w imię wspólnej sprawy. 

2. W wychowaniu patriotycznym młodzieży szczególnie istotne znaczenie ma 
kształtowanie poszanowania dla symboli narodowych - godła, flagi i hymnu 
państwowego. Szkoła powinna wiązać uczuciowo ucznia z tymi symbolami, 
zapoznać z ich historią i znaczeniem. Kontakt młodzieży z godłem, sztanda-
rem i hymnem powinien być zawsze chwilą podniosłą. Również sztandary 
wojskowe, sztandary szkolne i sztandary organizacji społecznych, na których 
znajdują się owe symbole winny budzić poczucie powagi i szacunku. 

3. Godło państwowe - wizerunek orła białego na czerwonym tle, powinno być 
umieszczone w salach lekcyjnych i innych najbardziej reprezentacyjnych po-
mieszczeniach szkoły. Na ścianie, gdzie znajduje się godło, w zależności od 
potrzeby, może znajdować się flaga narodowa, treść hymnu narodowego oraz 
krzyż. Nie powinno się umieszczać innych znaków i symboli. 

4. Flaga (biało-czerwona) powinna być zawsze umieszczona w miejscu widocz-
nym, nie pochyla się jej dla oddawania honorów, nie może ona dotykać w żad-
nym wypadku ziemi. Nie wolno wywieszać flagi zabrudzonej, spłowiałej lub 
podartej ani przyczepiać do niej żadnych ozdób i napisów. 
Flagę państwową podnosi się w szkole podczas: 
— ważnych zdarzeń związanych ze świętem państwowym, wizyt członków 

najwyższych władz państwowych, 
— szczególnych uroczystości szkolnych 

§78.  
1. Uczestnicy uroczystości szkolnych podczas podnoszenia i opuszczania flagi 

państwowej stoją z odkrytymi głowami w postawie zasadniczej. 
2. W czasie śpiewania lub słuchania hymnu państwowego w czasie uroczystości 

szkolnych lub publicznych uczniowie powinni zachowywać się podobnie, a 
więc z powagą, w postawie zasadniczej i z odkrytą głową. 

§79. SYMBOLE SZKOLNE 

1. Symbolem Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. J. Bema w Węgorzewie jest 
sztandar szkolny: płat i drzewce 
— płat: 1m x 1m obszyty srebrną frędzlą; 
— na stronie z barwami narodowymi na białym polu znajduje się godło 

państwowe - haftowany srebrem orzeł w koronie na czerwonym tle; 
— na stronie koloru białego w centrum znajduje się herb Węgorzewa oraz 

haftowany złotą nicią napis: „Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Józefa 
Bema w Węgorzewie”. 

2. Sztandar szkoły, którym opiekuje się trzyosobowy poczet, powinien być eks-
ponowany podczas wszystkich uroczystości na terenie szkoły. 
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3. Z ramienia Rady Pedagogicznej pocztem sztandarowym opiekuje się nauczy-
ciel będący opiekunem Samorządu Uczniowskiego. 

4. Przy podnoszeniu flagi państwowej i w czasie grania, śpiewania hymnu pań-
stwowego sztandar zostaje pochylony o około 45O. 

5. Poczet występuje w ciemnych strojach, białych koszulach, bluzkach oraz w 
szarfach biało-czerwonych i białych rękawiczkach. 

6. W czasie uroczystości - prowadzący podaje komendę: „całość baczność - po-
czet sztandarowy wprowadzić (odprowadzić) sztandar szkoły”. 
Po zajęciu przez poczet wyznaczonego miejsca - prowadzący podaje komendę 
„spocznij”. 

7. Sztandar szkoły przechowywany jest w godnym miejscu. 

§80. ROZPOCZĘCIE/ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

1. Inauguracja i zakończenie roku szkolnego powinny być świętem dla wszyst-
kich członków społeczności szkolnej. 

2. Na przebieg uroczystości rozpoczęcia/zakończenia roku szkolnego składa się 
w szczególności: 
— wprowadzenie sztandaru szkolnego, odegranie hymnu państwowego, 
— wystąpienie dyrektora szkoły, 
— ślubowanie klas pierwszych,  
— wystąpienia zaproszonych gości, 
— wystąpienie przedstawiciela młodzieży, 

§81. ROTA ŚLUBOWANIA 
 „Ja, uczeń klasy pierwszej Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie ślubuję 

uroczyście: 
 godnie wypełniać obowiązki obywatela swojej ojczyzny Rzeczypospolitej 

Polskiej, 
 rozsławiać i dbać o dobrą opinię swojej szkoły, 
 rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, 
 szanować nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów, 
 dążyć do pełni rozwoju osobowości własnej.” 

§82. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

1. Zakończenie roku szkolnego - uroczystość ta składa się: 
— wprowadzenie sztandaru szkolnego, odegranie hymnu państwowego, 
— wystąpienie dyrektora szkoły, 
— wystąpienia zaproszonych gości, 
— wystąpienie przedstawiciela młodzieży, 
— wręczanie nagród, dyplomów itp., 
— informacja o organizacji wręczania świadectw. 
— Pożegnanie nauczycieli kończących pracę w szkole. Uroczystość poże-

gnania powinna odbywać się na terenie szkoły i stanowić wyraz szacun-
ku dla nauczycieli ze strony młodzieży i rodziców. Uroczystość powinno 
się uświetnić wniesieniem sztandaru. 
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PRZEPISY KOŃCOWE 
 
§83. Zmiany do niniejszego statutu dokonywane są w drodze uchwały rady pedagogicz-

nej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Pe-
dagogicznej. 

§84. Prawo przygotowania zmian do statutu przysługuje każdemu członkowi Rady Peda-
gogicznej. 

 
WPROWADZONE ZMIANY w stosunku do poprzedniej wersji statutu 
 
 Ujednolicono tekst statutu 


