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STATUT OPRACOWANO NA PODSTAWIE : 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi 

zmianami. 

2. Rozporządzenia 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) wraz z późniejszymi zmianami. 

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z późniejszymi 

zmianami. 

4. Ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju 

szkolnego.(Dz. U. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. ) wraz z późniejszymi zmianami. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2007 r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906, z 2008 r.)wraz z 

późniejszymi zmianami.  

6. Rozporządzenie MEN 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów 

szkół do innych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 26,poz. 232) wraz z późniejszymi zmianami.  

7. Konwencja o Prawach Dziecka ( Dz.U. z 1991 r. nr 120 poz. 526) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w 

sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1101 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1087) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 sierpnia 2007 r.  z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) wraz z 

późniejszymi zmianami. 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji(Dz. U. Nr 23, poz. 225, z 2003 r.) wraz z późniejszymi 

zmianami.) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042) 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r.               

w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy            

o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 

rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach                  

i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego(Dz. U. Nr 67, poz. 756, z 2001 r. )z późniejszymi zmianami. 

 

 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2009&qplikid=1
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2009&qplikid=1165
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2009&qplikid=1165
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2009&qplikid=1165
http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-09-2009&qindid=1165&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=130&qppozycja=906
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2009&qplikid=1319
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2009&qplikid=1319
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2009&qplikid=1319
http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-09-2009&qindid=1319&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=132&qppozycja=1087
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2009&qplikid=52
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2009&qplikid=52
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2009&qplikid=52
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2009&qplikid=70
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2009&qplikid=70
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2009&qplikid=70
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2009&qplikid=70
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2009&qplikid=70
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-09-2009&qplikid=1906
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-09-2009&qplikid=1906
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-09-2009&qplikid=1906
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-09-2009&qplikid=1906
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-11-2009&qplikid=40
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-11-2009&qplikid=40
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-11-2009&qplikid=40
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-11-2009&qplikid=40
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-11-2009&qplikid=40
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§ 1. Podstawowe informacje o Szkole  

§ 2. Cele i zadania Szkoły  

§ 3. Organy Szkoły  

§ 4. Organizacja Szkoły  

§ 5. Nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice 

§ 6. Uczniowie Szkoły  

§7. Sztandar i ceremoniał szkolny 

§ 8. Postanowienia końcowe  

 

 

 

§ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE 

 

1. Szkoła nosi nazwę : Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina       

w Żychlinie. 

2. Adres Szkoły : Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina              

w Żychlinie, ul.Parkowa 2  : 62-571 Stare Miasto : tel./fax (063)244-25-53 ; 244-2663 ;  

e-mail : zeus@konin.lm.pl ; www.zychlin.edu.pl 

3.   Zespół działa na mocy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz.U. z 2004 

r.,Nr 256,   poz. 2572, oraz niniejszego Statutu. 

4.   Organem prowadzącym  Szkołę jest Powiat Koniński. 

5.   Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

6.  Nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu : Zespół Szkół Ekonomiczno-

Usługowych      im. Fryderyka Chopina  w Żychlinie. 

7.   Czas trwania cyklu kształcenia w poszczególnych szkołach, zawodach i specjalnościach 

zgodne są z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.  

8.  Ilekroć w Statucie jest mowa -  Szkoła   lub Zespół - należy przez to rozumieć  Zespół 

Szkół  Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie. 

9. W skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie 

wchodzą następujące typy szkół : 

 Technikum Informatyczne – technik informatyk  

 Liceum Ogólnokształcące : profil europejski i turystyczno-sportowy 

http://zse.biaman.pl/dokumenty-statutszkoly1.php
http://zse.biaman.pl/dokumenty-statutszkoly2.php
http://zse.biaman.pl/dokumenty-statutszkoly3.php
http://zse.biaman.pl/dokumenty-statutszkoly4.php
http://zse.biaman.pl/dokumenty-statutszkoly5.php
http://zse.biaman.pl/dokumenty-statutszkoly6.php
http://zse.biaman.pl/dokumenty-statutszkoly8.php
mailto:zeus@konin.lm.pl
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 Technikum Agrobiznesu – technik agrobiznesu 

 Technikum Ekonomiczne – technik ekonomista 

 Technikum Hotelarstwa – technik hotelarstwa 

 Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego – technik żywienia i gospodarstwa 

domowego 

 Technikum Obsługi Turystycznej – technik obsługi turystycznej 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kucharz małej gastronomii 

 

Szkoły Policealne dla Dorosłych :  

 Liceum Ogólnokształcące  

 Technikum Agrobiznesu -  technik agrobiznesu 

 Technikum Hotelarstwa – technik hotelarstwa 

 Technikum Pszczelarskie – technik pszczelarz 

 Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego - technik żywienia i gospodarstwa 

domowego 

 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych – w zawodzie technik żywienia i 

gospodarstwa domowego ( na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej ) 

 

10. Czas trwania cyklu kształcenia : 

 trzy lata – liceum ogólnokształcące 

 cztery lata – technika na podbudowie gimnazjum 

 dwa lata – zasadnicza szkoła zawodowa 

 dwa lata – szkoła policealna 

 trzy lata – technikum uzupełniające 

 

 

 

 

§ 2. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

1. Celem Zespołu jest:  

 

1) Kształcenie i wychowanie młodzieży oraz przygotowanie jej do dalszej nauki                 

w szkołach wyższych oraz życia we współczesnym świecie.       

2) Zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno – 

emocjonalnego              i fizycznego zgodnego z potrzebami i możliwościami 

psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

3) Umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego 

kierunku kształcenia. 
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4) Rozwijanie w uczniu poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny                         

oraz  poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturalnego, kształcenie i 

wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie 

wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych i ekonomicznych kraju i 

świata, o kulturze i środowisku naturalnym.   

5) Kształcenie umiejętności językowych i zapoznawanie uczniów z dorobkiem 

kulturalnym państw europejskich. 

6) Udzielanie pomocy  uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i 

losowej w formie stypendium socjalnego albo motywacyjnego. 

 

2. W/w cele osiągane są poprzez : 

 

1) Przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej  zrozumieć ich       

            miejsce w świecie. 

      2)   Udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej. 

      3)   Zapewnienie uczniom pełnego  bezpieczeństwa  w czasie wszystkich zajęć     

            organizowanych przez Szkołę. 

            4)   Stworzenie możliwości rozwoju indywidualnego, wspieranie w działaniach    

                  ukierunkowanych na zainteresowania uczniów: 

 

a. uczniowie mogą realizować swoje zainteresowania poprzez udział w 

zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę, konkursach, 

turniejach przedmiotowych , zawodach sportowych, olimpiadach 

przedmiotowych, 

b. uczniowie mają prawo do realizacji indywidualnego programu nauczania                        

i dostosowania wymagań edukacyjnych do  indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych. 

 

                   5)  Zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania. 

                   6)  Zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych  

                        przepisach. 

7) Realizowanie przez Szkołę programu wychowawczego, w ramach którego 

m.in.: 

 

a. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie ich poczucia tożsamości  

narodowej,     etnicznej, językowej i religijnej, kładąc przy tym nacisk na 

utrwalenie w tym względzie tolerancji; 

b. Szkoła organizuje i wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych 

wartościowych i kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych, 

sportowych                     i turystycznych. 

8) W celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, wychowania 

w duchu patriotyzmu i integracji europejskiej Szkoła realizuje program 

wychowawczy i program profilaktyki,  które są załącznikami do niniejszego 

Statutu.  

 

§ 3 ORGANY SZKOŁY 

  



 6 

Organami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych są: 

1. Dyrektor Szkoły 

2. Rada Pedagogiczna  

3. Samorząd Uczniowski 

4. Rada Rodziców 

 

 

1. Dyrektor Szkoły 

Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza Organ Prowadzący. 

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela Dyrektor: 

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 Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w 

ramach ich kompetencji stanowiących. 

5) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły 

zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, 

finansową i gospodarczą obsługę Szkoły. 

6) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

7) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                   

w organizacji praktyk pedagogicznych. 

8) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych           

w Szkole. 

9) W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor powołuje 

Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, która działa  zgodnie z 

regulaminem. 

10) Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów                    

w przypadkach określonych w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego. 

11) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole 

nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w 

szczególności decyduje w sprawach:  
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1) Zatrudniania 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 i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród                   

i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Szkoły. 

12) Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim 

a. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

oraz Samorządem Uczniowskim i w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawne, przedstawia do 30 września jego organizację roku szkolnego 

b.  Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 

dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

Szkoły. 

13) Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie 

ustalonym odrębnymi przepisami, w szczególności: 

a. Zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły. 

b. Ustala regulamin pracy, premiowania i nagradzania pracowników 

Szkoły. 

c. Ustala regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

14) Dyrektor Szkoły ustala profile kształcenia ogólnozawodowego prowadzone w 

tym Zespole zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

15) W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go Wicedyrektor.                  

W przypadku nieobecności Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły zastępuje ich 

inny nauczyciel tej Szkoły wyznaczony przez Dyrektora. 

16) Dyrektor odpowiada za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego 

Szkoły. 

17) Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym. 

18) Odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy.  
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19) Odpowiada za rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły.                         

W przypadku, gdy stroną konfliktu jest Dyrektor, rozwiązywanie konfliktu 

leży w gestii organu prowadzącego. 

20) Dyrektor Szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

21) Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej  

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały 

Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

22) Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w szczególnych 

przypadkach. 

23) Z okazji imprez i uroczystości szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych 

oraz w związku z nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej Dyrektor 

Szkoły może skrócić czas trwania jednostek lekcyjnych o nie więcej niż 15 

minut lub zawiesić je. 

24) Udziela zgody na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie Szkoły. 

25) Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia Dyrektor Szkoły 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej może zezwolić 

uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-

opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

26) W Szkole  może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska 

kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje 

Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady 

Rodziców oraz Rady Pedagogicznej. 

27) Dyrektor powołuje zespoły zadaniowe i problemowe. 

28) Dyrektor powołuje zespół do spraw ewaluacji. 

 

2. Rada Pedagogiczna. 

 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-06-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-06-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-06-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-06-2007&qplikid=1#P1A6
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1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni              

w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem 

doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 

wniosek Rady Pedagogicznej. 

2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

3) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem 

roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników 

klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 

szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

4) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej          

oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków                    

o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 

5) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a. Zatwierdzanie planów pracy Szkoły. 

b. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów. 

c. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych    w Szkole. 

d.  Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły. 

e. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

f. Ustalanie regulaminu swojej działalności. 

g. Przygotowanie projektu statutu szkoły lub placówki albo jego zmian. 

h. Zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie 

stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

i. Przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznawanie uczniowi 

stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

6) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a. Organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

b. Projekt planu finansowego Szkoły. 

c. Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień. 

d. Propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 
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dodatkowo płatnych zajęciach dydaktycznych, wychowawczych                 

i opiekuńczych. 

e. Dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela 

programu nauczania. 

f. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora. 

g. Powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska 

kierowniczego w szkole. 

h. Program Wychowawczy. 

i. Program Profilaktyki. 

j. Wewnątrzszkolne Ocenianie (WO) 

k. Ocenę  pracy dyrektora szkoły. 

l. Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych, innych niż określonych w §5 ust. 1 rozporządzenia. 

m. Propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego. 

n. Zezwolenie na indywidualny program nauki. 

o. Zezwolenie na indywidualny tok nauki. 

p. Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 

nauczania. 

q. Wybór przedmiotów zawodowych, z których słuchacz: zasadniczej 

szkoły zawodowej, średniej szkoły ponadpodstawowej, szkoły 

ponadgimnazjalnej, szkoły policealnej kształcących w formie zaocznej 

musi zdać egzaminy w formie pisemnej. 

r. Wyraża opinię w sprawie powtórzenie semestru po raz drugi przez 

słuchacza w okresie kształcenia w danej szkole.  

7) Rada Pedagogiczna zatwierdza projekt Statutu Szkoły albo jego zmian. 

8) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole. 

9) W przypadku określonym w ust. 8, organ uprawniony do odwołania jest 

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego 

wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

10) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów                     

w obecności co najmniej połowy jej członków. 
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11) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady 

Pedagogicznej są protokołowane. 

12) Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów 

lub ich rodziców, także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

13) Rada Pedagogiczna deleguje przedstawiciela do Komisji Konkursowej na 

stanowisko Dyrektora Szkoły. 

 

3. Samorząd Uczniowski : 

1)  W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem.” 

2) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3) Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4) Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

5) Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w 

szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem                 

i stawianymi wymaganiami, 

b. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

d. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem, 

f. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, 

g. Prawo do opiniowania i występowania z poręczeniem dla uczniów 

zagrożonych karą przeniesienia do innej szkoły lub usunięcia ze Szkoły, 

h. Prawo opiniowania: Wewnątrzszkolnego Oceniania, Programu 

Wychowawczego Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły oraz Szkolnego 

Programu Profilaktyki. 
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4. Rada Rodziców : 

1) W Szkole działa  Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców 

uczniów. 

2) W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad 

Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie 

rodziców uczniów jednego oddziału. 

3) W wyborach, których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje 

jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu 

rodziców w każdym roku szkolnym. 

4) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym 

określa w szczególności: 

a. Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, 

b. Szczegółowy tryb  przeprowadzania wyborów do Rady oraz 

przedstawicieli Rad Oddziałowych. 

5)  Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu    

z Radą Pedagogiczną : 

a. Programu  wychowawczego Szkoły, obejmującego wszystkie treści        

i działania     o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

realizowanego przez nauczycieli, 

b. Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszelkie treści                

i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców, 

c. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia lub  wychowania Szkoły, 

d. Opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez 

Dyrektora Szkoły. 

 

6) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie 

programu, o którym mowa w ust. 5 lit. a lub b, program ten ustala 

Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu 



 13 

uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

7) Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów 

szkoły, organu  prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. 

8) W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców 

może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej 

regulamin. 

 

5.   Organy Szkoły współdziałają w realizacji celów i zadań Szkoły poprzez: 

1) Wypełnianie zadań i szczegółowych uprawnień statutowych. 

2) Wspólną realizację niektórych zadań i przedsięwzięć. 

3) Wzajemny udział przedstawicieli w zebraniach poszczególnych organów 

na zaproszenie Przewodniczącego danego organu. 

4) Podejmowanie wspólnych działań w przypadku sytuacji konfliktowych 

wewnątrz Szkoły. 

5) Wymianę uwag, opinii i wniosków dotyczących całokształtu działalności 

Szkoły. 

 

       § 4 ORGANIZACJA SZKOŁY 

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

określa     arkusz organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych opracowany 

na podstawie ramowych planów  nauczania oraz planu finansowego Zespołu Szkół. 

Arkusz organizacji zatwierdza organ  prowadzący Szkołę po uzyskaniu opinii organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny.   

2. W szkole prowadzona jest ewidencja uczniów/słuchaczy w  wersji elektronicznej. 

3. Plan pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

4. W szkole monitoruje się losy absolwentów. 

5. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych,   ferii zimowych i letnich, egzaminów maturalnych, egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych określają przepisy w sprawie organizacji  roku szkolnego. 
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6. Organizację stałych, obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych                           

i   wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany zgodnie z 

podstawowymi wymogami zdrowia i higieny, racjonalnie planujący pracę uczniów i 

nauczycieli. 

 

7. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są: 

         1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

         2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

        3) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 

mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające  rozwój młodzieży 

z zaburzeniami rozwojowymi, 

         4)  nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne 

 

8. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane są zgodnie z aktualnie 

obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. 

 

9.  Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych jest 

oddział złożony z uczniów, którzy   w jednorocznym kursie nauki danego roku 

szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem 

nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, 

dopuszczonych do użytku szkolnego. 

1) Oddział dzieli się na grupy dla zajęć wymagających specjalnych warunków 

nauki               i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w 

rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania; 

2) Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 34 uczniów. 

3) W Szkole mogą powstawać oddziały integracyjne - w oddziale integracyjnym 

liczba uczniów powinna wynosić od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 

niepełnosprawnych. 

4) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Zespół, liczba 

uczniów w oddziale może być mniejsza od liczby określonej w  ust.2 

5) Oddziałem zajmuje się nauczyciel  wychowawca i dla zapewnienia ciągłości                    

i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca 

opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

6) Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach 

międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych 

uczniów. 

 

10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

    

11. Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców może ustalić inny czas 

trwania godziny   lekcyjnej, nie dłuższy jednak niż 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 

12. W Szkole działają koła zainteresowań, których celem jest zapewnienie opieki 

wychowawczej,  stworzenie warunków do nauki własnej, rozwijanie zainteresowań           

i uzdolnień. 

    

13. Kandydaci do Szkoły przyjmowani są w oparciu o regulamin przyjęć, który   jest 

corocznie opracowywany przez Dyrektora i zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną . 
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 14. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest  w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z  

zakresu kształcenia ogólnego,  programu nauczania z zakresu kształcenia w danym 

profilu oraz  obowiązującego zestawu podręczników. 

 

15. W  Szkole można  tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne      

zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany 

przez Dyrektora Szkoły  na wniosek zespołu. 

 

16. Szkoła organizuje zebrania z rodzicami .   

17. Szkoła organizuje wycieczki, których terminy  i program uwzględnia roczny plan 

pracy szkoły. Organizowane są one za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów), 

którzy ponoszą również ich koszty. 

18. Szkoła posiada Wewnątrzszkolne Ocenianie zgodne z przepisami dotyczącymi 

oceniania, klasyfikowania    i  promowania uczniów, który jest częścią Statutu. 

19. W Zespole funkcjonuje Biblioteka Szkolna, która jest pracownią szkolną, służącą 

realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, zaspokajaniu potrzeb                  

i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.     

   1) Cele i zadania Biblioteki : 

a. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych . 

b. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej. 

c. Zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych                

i informacyjnych. 

d. Wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania. 

e. Przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz 

przygotowania uczniów do korzystania z różnych źródeł informacyjnych                

i bibliotek. 

f. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, 

kształtowanie ich kultury czytelniczej. 

g. Pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych 

gromadzonych   w Szkole . 

 

2) Z Biblioteki mogą korzystać uczniowie i słuchacze, nauczyciele, inni 

pracownicy Zespołu oraz rodzice. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 

oraz wyrabianie umiejętności uczenia się odbywa się poprzez m.in. : 

       a.    organizowanie imprez czytelniczych, 

       b.    organizowanie wystawek okolicznościowych, 

       c.    rozmowy indywidualne z czytelnikami 

 

3)  Udostępnianie zbiorów odbywa się przez: 

 

      a.     korzystanie na miejscu w czytelni, 

      b.    wypożyczanie indywidualne, 

      c.     przekazywanie do pracowni , 
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      d.    odtwarzanie zbiorów specjalnych na terenie szkoły. 

 

4) Godziny pracy Biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas 

zajęć lekcyjnych  

 

5) W strukturze Biblioteki funkcjonuje Multimedialne Centrum Informacyjne 

posiadające stałe  łącze internetowe. Celem MCI jest tworzenie warunków do 

poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną. 

   

6) Część zbiorów księgarskich i audiowizualnych jest przekazywana  do pracowni  

przedmiotowych,  jako podręczna biblioteka nauczycieli, opiekunów pracowni 

oraz Internatu, jako pomoc do nauki własnej  mieszkańców i pracy 

wychowawczej Rady Pedagogicznej. 

 

7) Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej może być prowadzona w formie 

elektronicznej. 

 

9)    Szczegółowe zasady działalności Biblioteki określa jej regulamin. 

 

20. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania funkcjonuje Internat, 

który zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich 

nauki   poza miejscem zamieszkania.  

 

  1)    Do  zadań Internatu należy : 

 

a. Zapewnienie wychowankom całodziennego zakwaterowania i wyżywienia. 

b. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno- higienicznych. 

c. Zapewnienie optymalnych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań, 

zamiłowań uzdolnień. 

d. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz właściwą organizację 

czasu wolnego. 

e. Upowszechnianie nawyków dbałości o higienę i stan zdrowia. 

f. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowych, 

gospodarczych i samoobsługowych. 

g. Kształtowanie kultury osobistej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad 

moralnych. 

h. Kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, 

tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności. 

i. Wyrabianie zaradności życiowych wychowanków, rozwój samodzielności                       

i samorządności. 

j. Przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w życiu społecznym i własnej 

rodzinie. 

k. Kształtowanie prawidłowego stosunku wychowanka do tradycji narodowych                     

i przyrody. 
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2)    Organizacja pracy w Internacie: 

 

a. Internat prowadzi działalność w czasie trwania zajęć dydaktyczno-

wychowawczych        w Szkole. 

b. Pracą Internatu kieruje Kierownik powołany przez Dyrektora. 

c. Wychowankowie Internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. Grupa 

wychowawcza liczy od 35 do 40 osób. 

d. Grupa wychowawcza stanowi podstawowa komórkę Samorządu Internatu. 

Liczbę grup wychowawczych ustala się co roku w zależności od ilości 

mieszkańców Internatu. 

e. Opiekę nad grupą  wychowawczą sprawuje wychowawca, który współpracuje                

z młodzieżą w realizacji zadań grupy. 

f. Wszyscy wychowankowie tworzą Samorząd Internatu, którego pracą kieruje 

Zarząd Samorządu Internatu. 

g. Prawa i obowiązki wychowanków określa Regulamin  Internatu. 

h. Rozkład dnia i tygodnia uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz Internatu 

lub środowiska, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku i 

rozrywki. 

i. Internat umożliwia korzystanie z wyżywienia uczniom zamieszkałym poza 

internatem. 

 

    § 5 NAUCZYCIELE, INNI PRACOWNICY  SZKOŁY  ORAZ RODZICE 

 

1.  W  Zespole  zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi w 

liczbie odpowiadającej potrzebom realizacji statutowych Szkoły. 

2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania 

Zespołu, utrzymanie obiektu  w ładzie i czystości. 

3.  Zakres działań i obowiązków pracowników administracji i obsługi określają odrębne 

przepisy. 

    4.  Stosunek pracy ze wszystkimi kategoriami pracowników nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor 

Szkoły na podstawie odrębnych przepisów. 

5.  Prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy. 

6.  Obowiązki nauczycieli : 

1) Nauczyciel obowiązany jest  rzetelnie realizować zadania związane z 

powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły ; 

dydaktyczną, wychowawczą                i opiekuńczą. 

2) Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju. 

3) Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego przez podnoszenie swojej wiedzy 

oraz doskonalenie metod pracy poprzez samokształcenie i udział w kursach. 
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4) Kształcić i wychowywać młodzież  w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia  i 

szacunku dla każdego człowieka. 

5) Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z 

ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 

światopoglądów. 

6) Nauczyciel sprawuje opiekę nad powierzonym mu uczniem oraz odpowiada, na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach, za ich życie, zdrowie i 

bezpieczeństwo. 

7) Dbać o powierzoną klasopracownię, jej stan techniczny i estetykę. 

8) Współtworzyć właściwą atmosferę pracy Szkoły oraz troszczyć się o harmonijne 

stosunki międzyludzkie. 

9) Pisemnie opracowywać rozkład materiału ustalony według obowiązujących 

programów nauczania. 

10) Brać czynny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i 

realizować jej uchwały. 

11) Współpracować z biblioteką szkolną w zakresie egzekwowania postanowień 

regulaminu biblioteki oraz przeprowadzania zajęć z przysposobienia 

czytelniczego                                  i informacyjnego. 

12) Właściwie i terminowo wypełniać dokumenty szkolne. 

13) Ocenić pracę pisemną ucznia w ciągu 14 dni roboczych i udostępnić ją do 

wglądu. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela termin 

oddania prac przesunięty zostaje o wyżej wymieniony okres. 

14)  Nauczyciel odchodzący z zakładu pracy zobowiązany jest rozliczyć się                               

z powierzonego mienia. 

15) Realizować, zgodnie z potrzebami szkoły, zajęcia wynikające z art.42 ust.2 pkt 2 

podpunkt b Karty Nauczyciela. 

 

7. Prawa nauczycieli : 

1) Nauczyciel ma prawo wyboru programu i podręcznika oraz opracowania 

własnego programu ( dopuszczonego do realizacji przez MEN). 

2) Organ prowadzący obowiązany jest zapewnić nauczycielowi podstawowe 

warunki do realizacji   przez nauczyciela zadań wychowawczych, opiekuńczych 

i dydaktycznych. 

3) Nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, umożliwiające 

realizację   dydaktyczno—wychowawczego programu nauczania. 

4) Nauczyciel otrzymuje przydział zadań zgodny z kwalifikacjami. 

5) Dyrektor Szkoły zapewnia nauczycielowi obowiązujące plany i programy 

nauczania. 
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6) Nauczyciel ma prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji związanych z 

potrzebami Szkoły. 

7) Nauczyciel ma prawo do poszanowania własnej godności, swych przekonań 

religijnych i światopoglądowych pod warunkiem ich zgodności z powszechnie 

przyjętymi normami religijnymi, obyczajowymi i społecznymi. 

8) Nauczyciel ma prawo do obiektywnego rozwiązywania konfliktów z uczniami 

lub ich rodzicami przy udziale mediatora – Dyrektora, Zastępcy Dyrektora. 

9) Dyrektor otacza opieką startujących w zawodzie, udzielając im bieżącej 

szczegółowej informacji oraz pomocy dydaktycznej. 

 

     8. W przypadku uchybienia godności zawodu nauczyciela lub naruszenia obowiązków 

wymienionych w art. 6 Karty Nauczyciela nauczyciel mianowany i dyplomowany 

podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, której zasady określa rozdział 10  Karty 

Nauczyciela. 

     9.    Do zadań  wychowawcy należy w szczególności: 

1) Otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów. 

2) Utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie 

informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów. 

3) Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form 

życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół. 

4) Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi                            

i koordynowanie działań wychowawczych. 

5) Współpraca z pedagogiem. 

6) Kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, w 

szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez ucznia na zajęcia 

lekcyjne. 

7) Pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy. 

8) Dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz 

przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

9) Systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i 

opiekuńczej. 

10) Organizowanie, minimum 3 razy w roku, spotkań z rodzicami uczniów. 

     10.    Wychowawca ma prawo : 

1) Korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych                         

i naukowych. 

2) Wymagać od ucznia umożliwienia kontaktu z rodzicami, w ustalonym terminie                      

i określonej formie. 
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     11. Obowiązki wychowawcy Internatu. 

                  

1)   Realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych . Wychowawca w celu realizacji 

zadań,   o których mowa: 

 

a. czuwa nad bezpieczeństwem wychowanków, 

b. tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez 

stwarzanie właściwej atmosfery i warunków do : 

- nauki, 

- odpoczynku, 

- wychowania w kulturze fizycznej, 

- rozwijania zainteresowań, 

- samorządności, 

- samoobsługi, 

- kultury osobistej. 

                            c.   otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

                               d.   współdziała z nauczycielami uczącymi wychowanków w sprawie 

postępów             w nauce i zachowaniu, 

                            e.   utrzymuje kontakt z rodzicami wychowanków, w celu poznania i 

ustalenia     potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci, 

  f.  współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami 

świadczącymi   kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i 

trudności wychowanków. 

 

12. Obowiązki Kierownika Internatu : 

 

1) Kierownik Internatu  ma obowiązek współdziałania w zakresie 

wychowawczym,   opiekuńczym i administracyjnym z : 

 

a.  wychowawcami klas w zakresie: spraw opiekuńczo- wychowawczych oraz 

dyscypliny wypełniania  obowiązku szkolnego przez wychowanków, 

b. księgowością w zakresie spraw administracyjnych oraz finansowych rozliczeń  

wychowanków, 

c. kierownikiem gospodarczym w zakresie spraw administracyjnych, uszkodzeń                       

i remontów na terenie internatu i stołówki, 

d. technikiem bhp w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Internatu i stołówki. 

e. rodzicami w zakresie spraw opiekuńczo- wychowawczych,  

f. intendentem w celu zapewnienia racjonalnego wyżywienia w stołówce. 

 

2)      Kierownik Internatu odpowiada za : 

a. prowadzenie dokumentacji Internatu,  

b. wykonanie zleceń sanepidu, władz bhp i p.poż w zakresie dotyczącym 

Internatu, 

c.  zapewnienie młodzieży w Internacie odpowiednich warunków zdrowotnych                       

i higienicznych, 

d.  zaopatrzenie Internatu w sprzęt i niezbędne środki do prowadzenia Internatu 

oraz właściwe ich utrzymanie, 

e. zabezpieczenie obiektu Internatu oraz majątku internackiego przed 

zniszczeniem lub kradzieżą, 
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f.  przestrzeganie dyscypliny pracy w Internacie. 

 

3)  Kierownik reprezentuje Internat  wobec : 

a.  władz nadrzędnych, 

b. Dyrektora Szkoły, 

c. Rady Pedagogicznej, 

d. Samorządu Uczniowskiego. 

 

13.  Prawa i obowiązki rodziców : 

 

1) Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do : 

a.  zaznajomienia się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-

wychowawczymi                     

          w Szkole i danej klasie, 

b.  zaznajomienia się z obowiązującymi wewnętrznymi regulaminami Szkoły, 

c.  uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji o zachowaniu i postępach 

swoich dzieci w nauce, 

d. dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka 

i rodziny, 

e. znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

f. indywidualnej informacji o uczniu zgodnie z procedurami 

Wewnątrzszkolnego  Oceniania oraz Szkolnego Programu Wychowawczego, 

g. informacji o otrzymaniu przez ucznia pochwały, nagrody lub kary, 

h. bieżącej informacji o poważnych problemach wychowawczych, 

niepowodzeniach  w nauce i nadmiernej absencji, 

i. korzystania z fachowej porady pedagoga szkolnego, 

j. wyrażania swojej opinii na temat pracy Szkoły i przekazywania jej 

wychowawcom, Dyrektorowi, Radzie Rodziców , 

k. występowania w obronie swojego dziecka korzystając z uprawnień 

statutowych, 

l. spotkań z nauczycielami w ustalonym terminie. 

 

2) Rodzice ( prawni opiekunowie ) mają obowiązek : 

 

a. dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci, 

b. stwarzać swym dzieciom optymalne warunki do nauki, 

c. uczestniczyć w spotkaniach organizowanych dla danej grupy rodziców w 

Szkole, 

d. kontaktować się z wychowawcą i nauczycielami zwłaszcza wtedy, gdy 

dziecko ma trudności w nauce lub stwarza problemy wychowawcze, 

e. pokrywać straty materialne spowodowane przez kradzież lub zniszczenie 

sprzętu szkolnego przez swoje dziecko. 

3) W sytuacjach wymagających natychmiastowych działań stosuje się : 

a. rozmowę telefoniczną wychowawcy z rodzicami lub opiekunami, jeśli 

istnieje taka możliwość, 

b. zawiadomienie pisemne rodziców ucznia lub opiekunów, 

c. złożenie wizyty w domu ucznia przez wychowawcę klasy wraz z 

pedagogiem szkolnym, 
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d. powiadomienie odpowiednich instytucji zgodnie z procedurami 

postępowania wobec nieletnich, którzy naruszyli prawo lub noszą znamiona 

demoralizacji. 

                  

 

 

§ 6 UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

1. Prawa ucznia. 

      Uczeń ma prawo do : 

1) ochrony i poszanowania własnej godności oraz swoich przekonań religijnych                          

i światopoglądowych pod warunkiem ich zgodności z powszechnie przyjętymi 

normami religijnymi, obyczajowymi i społecznymi, 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i nauczania umożliwiającego 

rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów zgodnie z zasadami higieny pracy   

umysłowej, 

3) znajomości programu  w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, 

4) pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, 

5) swobody wygłaszania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego 

osób trzecich, 

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

7) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź  

psychicznej oraz ochronę          i poszanowanie jego godności, 

8) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem               

i w myśl obowiązujących regulaminów, 

9) korzystania  z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

10) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. 

11) przedstawienia wychowawcy klasy, dyrekcji Szkoły lub innym nauczycielom 

swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 

12) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się                      

w organizacjach działających w Szkole, 

13) korzystania z medycznej pomocy doraźnej, 

14) otrzymania ocen z poszczególnych przedmiotów na bieżąco, w sposób jawny, 

wyłącznie za wiadomości i umiejętności ( zachowanie oceniane jest odrębnie), 

15) znać zakres materiału i terminy sprawdzianów, pisemnych prac klasowych co 

najmniej 7dni wcześniej, 

16) pisać w ciągu dnia tylko jedną pracę klasową, a w ciągu tygodnia nie więcej niż 

trzy, 
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17) zgłaszać nauczycielowi przed lekcją nieprzygotowanie jeden raz semestrze                            

z przedmiotów, których wymiar wynosi 1-2 godziny i dwa razy w semestrze                            

z przedmiotów, których tygodniowy wymiar wynosi 3 i więcej godzin. Pod 

warunkiem, że wcześniej nauczyciel nie zapowiedział sprawdzianu, 

18) w razie usprawiedliwionej nieobecności na klasówce zaliczyć materiał w terminie 

14  dni w formie wyznaczonej przez nauczyciela, 

19) do otrzymania w wyjątkowych wypadkach ( dłuższa choroba, wypadek losowy) 

dodatkowej pomocy nauczyciela, skorzystania z możliwości powtórnego 

sprawdzenia wiedzy, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, 

20) proponowania tematyki  planów wychowawczych, 

21) nieodpytywania i nieegzekwowania wiadomości bezpośrednio  w pierwszym dniu 

po feriach świątecznych i przerwie międzysemestralnej oraz 2 listopada, 

22) otrzymywania w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych poprawionych przez 

nauczyciela prac pisemnych. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności 

nauczyciela termin oddania prac przesunięty zostaje o  wyżej wymieniony okres, 

23) nie być pytanym z poszczególnych przedmiotów w związku z uczestnictwem                        

w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych zgodnie z przepisami 

zawartymi                 w WO, 

24) odwoływania się od decyzji naruszających, zdaniem ucznia, jego praw do 

Dyrektora Szkoły, 

25) korzystać z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na prośbę własną , 

rodziców lub nauczyciela, 

26) wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekunów samorządu uczniowskiego. 

 

 

2. Obowiązki ucznia. 

     Uczniowie mają obowiązek : 

1) znajomości i przestrzegania Statutu i regulaminów obowiązujących w Szkole, 

2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i w życiu 

Szkoły, 

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, punktualnego 

przybywania na lekcje i inne zajęcia oraz aktywnego w nich uczestnictwa, 

4) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników Szkoły oraz koleżanek i kolegów, 

5) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój, 

6) godnego reprezentowania swej Szkoły w środowisku lokalnym, kraju i świecie, 

7) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych ( za szkody 

wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice /opiekunowie prawni), 
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8) ścisłego przestrzegania zarządzeń Dyrektora, jego zastępców i innych osób 

pełniących funkcje kierownicze, nauczycieli, wychowawców i poleceń personelu 

obsługującego, 

9) przestrzegania obowiązujących w szkole zasad identyfikacji ( noszenie 

identyfikatorów i okazywanie legitymacji szkolnej – szczegółowe zasady w tej 

sprawie określa zarządzenie Dyrektora Szkoły), 

10) przestrzegania  przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, 

11) przestrzegania regulaminów pracowni, 

12) zachowanie zasad dobrego wychowania, w tym szczególnie : 

-  troski o własny, estetyczny, schludny i skromny wygląd, 

- troski o zdrowie i absolutnego przestrzegania zakazu palenia papierosów, picia 

alkoholu, zażywania lub rozprowadzania środków odurzających, 

-  nie noszenia i nie propagowania symboli przeciwnych zasadom dobrego 

wychowania, 

-  przestrzegania kultury słowa, w Szkole i poza nią, 

13)     przeciwstawiania się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 

14)   występowania w czasie uroczystości szkolnych w stroju galowym - strój w 

tonacji    kolorystycznie uznawanej za wizytową, np.: czarna, grafitowa, 

granatowa, szara, biała, 

15)    uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego w stroju sportowym 

składającym się z jednolitej, białej koszulki i spodenek gimnastycznych w 

ciemnym kolorze, 

16)   noszenia ustalonego stroju służbowego w wyznaczonym dla danej klasy dniu – 

dotyczy uczniów technikum hotelarskiego i technikum żywienia i gospodarstwa 

domowego 

17)  zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych osobistych  urządzeń 

elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, 

18)    przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, 

19)    przestrzegać porządku  szkolnego, dbać o ład i estetykę na terenie Szkoły, 

20)     poszanowania zieleni i środowiska naturalnego, 

21)     uzupełniać braki wiedzy wynikające ze swojej absencji, 

22)    uczestniczyć w zapowiedzianych sprawdzianach i pracach kontrolnych,  

23)    być przygotowanym do odpowiedzi do ostatniego dnia I semestru i roku 

szkolnego, 

24)    starannie, samodzielnie i terminowo wykonywać prace domowe, 

25)  prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z wymaganiami nauczyciela danego 

przedmiotu, 

26)  przekazywać rodzicom informacje o postępach w nauce oraz o terminach zebrań                       

i indywidualnych spotkań, 
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27)   „usprawiedliwiać nieobecności w terminie 2-tygodniowym od przyjścia do szkoły 

– na najbliższej lekcji wychowawczej. Uczeń pełnoletni i rodzice (opiekunowie 

prawni) uzgadniają między sobą, kto usprawiedliwia nieobecności ucznia i 

przedstawiają swoją decyzję wychowawcy na piśmie” 

28)  zwrócić do Biblioteki Szkolnej wypożyczone książki w terminie ustalonym przez 

bibliotekę, 

 

3. Nagrody i wyróżnienia. 

 

1) Uczniowie mogą otrzymywać nagrody i wyróżnienia za : 

a. wyróżniające i bardzo dobre wyniki w nauce, 

b. wzorowe zachowanie, 

c. godną postawę uczniowską w Szkole i poza nią, 

d. pracę społeczną na rzecz Szkoły oraz inne szczególne osiągnięcia w różnych 

dziedzinach aktywności, 

e. za 100% frekwencję, 

f. działalność w samorządzie szkolnym,  

g. osiągnięcia w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, olimpiadach, 

zawodach sportowych, 

h. inne szczególne osiągnięcia. 

 

2) Ustala się następujące rodzaje nagród : 

a. pochwałę wobec klasy udzieloną przez wychowawcę klasy, 

b. pochwałę wobec społeczności szkolnej udzieloną przez Dyrektora, 

c. nagrodę rzeczową, dyplom, list pochwalny do rodziców, 

d. stypendium z funduszu Rady Rodziców i organu prowadzącego, 

e. nagrodę zespołową, 

f. stypendium Starosty i Marszałka, 

g. stypendium Ministra Edukacji Narodowej, 

h. stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

 

3) Wszystkie pochwały i wyróżnienia powinny znaleźć  stosowną adnotację w dzienniku. 

 

4. Kary. 

1) Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia określonych w 

Statucie oraz regulaminach wewnętrznych, a w szczególności za: 

a.    opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia, 

b.    niszczenie mienia szkolnego i prywatnego  

c.    kradzież, 
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d. palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz spożywanie i rozprowadzanie 

środków odurzających na terenie Szkoły lub na imprezach, których 

organizatorem jest Szkoła, 

e. fałszowanie dokumentów szkolnych, 

f. zamierzone nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć 

szkolnych                i pozaszkolnych, 

g. naruszanie godności osobistej  uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły 

oraz innych osób, 

h. agresywne zachowanie mogące spowodować uszczerbek na zdrowiu, 

obrażenia, zagrożenie życia lub zdrowia, 

i. korzystanie z telefonów komórkowych i innych osobistych  urządzeń 

elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, 

j. nieprzestrzeganie ustaleń dotyczących stroju szkolnego ( codziennego i 

galowego) 

k. kłamanie, podawanie nieprawidłowych informacji w celu wprowadzenia w 

błąd nauczycieli lub innych pracowników Szkoły, ściąganie, plagiat, 

spisywanie, 

l. nieuzasadnione spóźnienia na lekcje, 

m. niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych i nieprzestrzeganie 

obowiązujących zasad dyscypliny oraz regulaminów szkolnych, 

n. brak poprawy w postępowaniu po rozmowach ostrzegawczych i 

upomnieniach               o przestrzeganie obowiązków uczniowskich, 

o. wejście w kolizję z prawem 

2) Ustala się następujące rodzaje kar : 

a. upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy, 

b. praca na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

c. pouczenie ucznia w obecności  rodzica i pedagoga szkolnego, 

d. upomnienie udzielone przez Dyrektora Szkoły, 

e. nagana udzielona przez wychowawcę, 

f. nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy lub na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w obecności rodziców ucznia, 

g. zawieszenie prawa ucznia do reprezentowania Szkoły na zewnątrz, 

h. zakaz na czas określony udziału ucznia w zajęciach pozalekcyjnych, 

ponadprogramowych, wycieczkach szkolnych, imprezach kulturalnych                          

i okolicznościowych, projektach edukacyjnych, zawodach sportowych. 

i. przeniesienie do innej, równoległej klasy, 

j. przeniesienie do innej szkoły, 

k. zrekompensowanie strat poniesionych przez środowisko szkolne, 

l. skreślenie z listy uczniów, 
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REGULAMIN KAR 

 

Regulamin kar zawiera wykaz środków dyscyplinujących i interwencyjnych, które 

mogą być zastosowane w przypadku zaangażowania się uczniów w niedozwolone 

działania. 

1.  Uchybienia: 

1) opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia, 

2) nieuzasadnione spóźnienia na lekcje, 

3) korzystanie z osobistych  urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, 

4) nieprzestrzeganie zasad dotyczących stroju szkolnego, 

5) zakłócanie toku lekcji. 

 

 

2. Wykroczenia : 

1) kłamanie, podawanie nieprawidłowych informacji w celu wprowadzenia w błąd 

nauczycieli lub innych pracowników Szkoły,  

2) ściąganie, plagiat, spisywanie, 

3) notoryczne opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia, 

4) palenie papierosów na terenie szkoły i terenie przyległym, 

5) nieprzestrzeganie zasad  bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych, 

6) naruszanie godności osobistej  uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz 

innych osób, 

7) niesubordynacja, ignorancja, prowokowanie, nieposłuszeństwo wobec nauczycieli                      

i pracowników Szkoły, 

8) używanie wulgarnego języka, 

9) wprowadzanie na teren szkoły osób niepowołanych lub nieprzestrzegających 

regulaminu szkolnego. 

 

3. Czyny karalne : 

1) niszczenie mienia szkolnego, 

2) fałszowanie dokumentów szkolnych, 

3) spożywanie alkoholu oraz spożywanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie 

Szkoły lub na imprezach, których organizatorem jest Szkoła, 

4) akty przemocy wobec innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 

5) inne wykroczenia / przestępstwa określone w Kodeksie Wykroczeń i podlegające karze. 

 

- art. 51( zakłócanie porządku publicznego), 

- art. 69 ( niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organ państwa), 
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- art. 74 ( uszkadzanie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu), 

- art. 76 ( rzucanie kamieniami w pojazd będący w ruchu), 

- art. 85 ( samowolna zmiana znaków lub sygnałów drogowych), 

- art. 87 ( prowadzenie pojazdów przez osobę będącą po użyciu alkoholu), 

- art. 119 ( kradzież  lub przywłaszczenie mienia ), 

- art. 122 ( paserstwo ), 

- art. 124 ( niszczenie lub uszkadzanie mienia) 

- art.143( 9 utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego). 

 

4.   Uczeń, który dopuścił się uchybień może zostać ukarany : 

1)  ustnym upomnieniem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, 

2)   rozmową wychowawcy z rodzicami lub opiekunem prawnym w obecności ucznia, 

3)   wnioskiem wychowawcy o pozbawienie ucznia funkcji pełnionych w Szkole, 

3)   naganą wychowawcy, 

4)  pracą społeczną na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

5)  pouczeniem wychowawcy z rodzicami lub opiekunem prawnym w obecności 

pedagoga 

       6) upomnieniem Dyrektora, 

7)  zawieszeniem prawa ucznia do reprezentowania Szkoły na zewnątrz, 

 

5.   Uczeń, który dopuścił się wykroczeń może zostać ukarany : 

1) ustnym upomnieniem Dyrektora, 

2) naganą Dyrektora na piśmie z powiadomieniem rodzica, 

3) pracą na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

4) zakazem na czas określony udziału ucznia w zajęciach pozalekcyjnych, 

ponadprogramowych, wycieczkach szkolnych, imprezach kulturalnych i 

okolicznościowych, projektach edukacyjnych, zawodach sportowych, 

5) przeniesieniem do innej, równoległej klasy. 

 

6.   Za popełnienie czynów karalnych uczeń może zostać ukarany : 

1) naganą Dyrektora na piśmie z powiadomieniem rodzica, 

2) zrekompensowanie strat poniesionych przez środowisko szkolne, 

3) przeniesieniem do innej szkoły,  

4) skreśleniem z listy uczniów 

 

 

7. Kary i nagrody w szczególnych przypadkach nie muszą być stosowane według wyżej 

wymienionego porządku. 
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       § 7 SZTANDAR I CEREMONIAŁ SZKOLNY 

 

1.    Szkoła posiada sztandar. 

2.  Ceremoniał szkolny stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz 

harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Jest ważnym rozdziałem szkolnego 

programu wychowawczego. 

3.   Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w 

Szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i 

godni tego zaszczytu. 

4.   O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadomieni rodzice lub opiekunowie 

prawni specjalnym okolicznościowym listem. 

5.    Insygnia pocztu sztandarowego stanowią : 

       1)  biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem 

białym do góry, 

       2)  białe rękawiczki. 

6.  Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie : uczeń – ciemny garnitur i biała koszula, 

uczennice – białe bluzki i ciemne  spódnice. 

7.    Ustala się następujący tekst ślubowania pocztu sztandarowego ; 

       „ My uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, wyznaczeni do 

pełnienia zaszczytnego obowiązku pocztu sztandarowego ślubujemy : 

- otaczać sztandar należytym szacunkiem, 

- godnie reprezentować Szkołę w uroczystościach z udziałem sztandaru, 

- swoją postawą dawać przykład innym.” 

8. Ustala się następujący tekst ślubowania klas pierwszych : 

     „Ślubuję  być sumiennym i zdyscyplinowanym uczniem, rzetelnie zdobywać wiedzę           

i umiejętności, aby godnie wypełniać obowiązki młodego Polaka i Europejczyka. 

Ślubuję strzec godności człowieka i postępować z pełnym poczuciem odpowiedzialności za 

losy swoje i innych osób. 

Ślbuję kierować się uczuciami przyjaźni, tolerancji, szacunku wobec innych ludzi. 

Ślubuję dbać o honor i dobre imię Szkoły, troszczyć się o miejsce swojej nauki i pracy. 

Ślubuję szanować przełożonych , pracowników Szkoły i kolegów. Tworzyć atmosferę 

życzliwości i kulturalnego życia wśród społeczności szkolnej.” 

 

9. Szkoła przyznaje tytuł honorowy i Medal „Zasłużony dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Usługowych w Żychlinie” : 

      1) Tytuł i medal ustanowiony przez Radę Pedagogiczną  nadaje Kapituła w drodze decyzji 

podjętej zgodnie z „Regulaminem nadawania tytułu honorowego i Medalu Zasłużony 

dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”. 
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     § 8 POSTANOWINIA KOŃCOWE 

 

1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych gromadzi i przechowuje dokumentację, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w 

jego skład, zawierającą nazwę Zespołu: 

3. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

4. Zaproponowane przez Komisję Statutową zmiany w Statucie zatwierdza Rada 

Pedagogiczna. 

5. Statut Szkoły, wraz z załącznikami, znajduje się w bibliotece szkolnej, sekretariacie 

oraz na stronie internetowej szkoły. 

ZAŁĄCZNIKI 

a) Regulamin Internatu 

b) Regulamin Biblioteki 

c) Wewnątrzszkolne Ocenianie 

d)  

e) Regulamin Rady Pedagogicznej 

f) Regulamin Rady Samorządu Uczniowskiego 

g) Regulamin  Rady Rodziców 

h) Regulamin nadawania tytułu honorowego i Medalu Zasłużony dla Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”. 
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