
S T AT U T  
 

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
w Bytomiu  

 
 
 

I. PODSTAWY PRAWNE. 
 
 

§ 1 
 

Statut opracowano w oparciu o następujące akty prawne: 
 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. 

zm.). 
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 155 poz. 579). 
4. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526). 
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, Nr 130, poz. 906) z 
późniejszymi zmianami . 

 
 

II. NAZWA I INNE INFORMACJE O ZESPOLE. 
 

§ 2 
 

Zespół Szkół nosi nazwę: 
 

Zespół Szkół Technicznych  i  Ogólnokształcących  w Bytomiu 
 

§ 3 
 

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu, zwanym dalej Zespołem, jest 
Miasto Bytom. 

 
2. W skład Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu wchodzą następujące szkoły publiczne: 

1) Technikum nr 6; 
2) Gimnazjum nr 6; 
3) Szkoła Policealna nr 4; 
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6. 

 
3.   Wszystkie szkoły prowadzone są w formie stacjonarnej. 
 
4. Siedziba Zespołu: miasto Bytom, ul. Modrzewskiego 5. 
 
5. Zespół jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów prawa budżetowego. 
 

6. Zespół używa pieczęci w brzmieniu: 
 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu 
 

oraz stempli w brzmieniu: 
 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
ul. Modrzewskiego 5 

41-907 Bytom 
 



 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

Technikum Nr 6 
ul. Modrzewskiego 5 

41-907 Bytom 
 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
Gimnazjum Nr 6 

ul. Modrzewskiego 5 
41-907 Bytom 

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

Szkoła Policealna Nr 4  
ul. Modrzewskiego 5 

41-907 Bytom 
 

7. Rady Pedagogiczne, Rady Rodziców i Samorządy Uczniowskie poszczególnych szkół 
wchodzących w skład Zespołu nie zachowują odrębności. 
 

 
III. CELE I ZADANIA ZESPOŁU. 

 
§ 4 

 
1.  Zawody w których są kształceni uczniowie Zespołu jak również czas trwania kształcenia 

określają: Statut Technikum Nr 6, Statut Gimnazjum Nr 6  i Statut Szkoły Policealnej Nr 4. 
 

§ 5 
 

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie wymienionej w §1 pkt. 1 oraz wydanych na jej 
podstawie rozporządzeń, w szczególności: 

1) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły, 

2) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania tytułu 
zawodowego, 

3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 
lub wykonywania wybranego zawodu, 

4) umożliwia uczniom rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień, 
5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w ustawie wymienionej w §1 pkt. 1 stosownie do warunków Zespołu, 
6) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu, 
7) przygotowuje uczniów do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy i w życiu społecznym, 
8) przygotowuje uczniów do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu 

zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi 
narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi 

9) rozwija w uczniach szacunek dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz zasad 
zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, 

10) rozwija w uczniach poszanowanie środowiska naturalnego. 
 
2. Zespół realizuje swoje zadania poprzez: 

1) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia ogólnego w celu realizacji 
podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

2) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego w celu realizacji 
podstawy programowej kształcenia w poszczególnych zawodach, 

3) współpracę szkoły z uczelniami, 
4) organizację zajęć pozalekcyjnych 
5) angażowanie nauczycieli do pomocy uczniom biorącym udział w konkursach  

i olimpiadach przedmiotowych, 
6) organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 
7) zapewnienie opieki psychologicznej, pedagogicznej, wychowawczej i finansowej, 
8) organizowanie wycieczek szkolnych,  
9) współpracę z różnymi instytucjami wspierającymi działania szkoły, 
10) aktywny udział uczniów w życiu szkoły. 



§ 6 
 
1. Zespół zapewnia opiekę uczniom przebywającym na jej terenie podczas zajęć obowiązkowych  

i nadobowiązkowych. 
 
1a. Uczeń ma obowiązek przebywać w budynku szkolnym zgodnie z planem zajęć. Przypadki 

samowolnego wyjścia z budynku będą traktowane jako ucieczka z zajęć szkolnych i w takiej 
sytuacji szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia. 

 
2. Przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły (np. na wycieczki) w obrębie tej samej miejscowości 

powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy liczącej do 36 uczniów. Przy 
wyjściu z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą Zespołu, powinien być zapewniony 
jeden opiekun dla grupy do 18 uczniów. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować 
powinna jedna  osoba dorosła nad grupą 10 uczniów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią 
inaczej (Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 1992r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych - Dz.U. Nr 65 poz. 331 z późn. 
zm.) i Zarządzenie Nr 18 MEN z dn. 29.09.1997r. w sprawie zasad i warunków organizowania 
przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. MEN Nr 9 poz. 40) 

 
3. Dyżury nauczycielskie (w szkole) zapewniają uczniom bezpieczeństwo przez cały czas ich 

pobytu w zespole na wszystkich przerwach międzylekcyjnych. Regulamin i harmonogram 
dyżurów opracowuje dyrektor szkoły. Obowiązuje zasada, że wszędzie gdzie przebywają  
w czasie przerwy uczniowie musi być zapewniona opieka nauczycielska. Podczas nieobecności 
w pracy nauczyciela dyżurującego organizuje się zastępstwo w celu zapewnienia ciągłości opieki. 

 
4. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli wyznacza wicedyrektor szkoły. 
 
5. Każdy nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się z wykazem zastępstw na dzień następny. 
 
6. Nauczyciel wyznaczony na zastępstwo odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie tego 

zastępstwa. 
 
7. Zespół zapewnia uczniom indywidualną opiekę w szczególnych wypadkach losowych  

i rodzinnych poprzez: wywiad środowiskowy, pomoc materialną, komisję stypendialną. 
 

§ 7 
 

Zespół: 
 

1. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  
i religijnej w procesie dydaktycznym poprzez organizowanie lekcji religii / etyki. 

 
 2.  Zapewnia wychowanie uczniów w duchu ideałów zawartych w Karcie Narodów 

Zjednoczonych, a w szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości  
i solidarności. 

 
3. Udziela uczniom pomocy psychologicznej w formach określonych w Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 110). 

 
4. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi prowadząc nauczanie indywidualne. 

 
§7a 

 
1. Zespół zapewnia pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym oraz uczniom z trudnościami  

w nauce. 
 

2. Zespół realizuje szkolny plan pracy z uczniem zdolnym i z uczniem mającym trudności w nauce. 
Za realizację programu odpowiadają zespoły klasowe. 

 
3. Wychowawcy raz w roku szkolnym prowadzą diagnozę i przygotowują wykaz uczniów zdolnych 

oraz uczniów mających trudności w nauce. 



 
4. Nauczyciele zobowiązani są indywidualizować program nauczania pod kątem tempa pracy  

i wymagań. 
 
5. Zespół organizuje dodatkowe zajęcia dla słabych i zdolnych uczniów. 
 

§ 8 
 

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  
z nauczycieli zwanemu dalej  "wychowawcą". 

 
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien 

prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania w danym typie szkoły. 
 
3. Rodzice i uczniowie w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić do dyrektora 

szkoły o zmianę wychowawcy. 
 
4. Na wniosek rodziców lub uczniów po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, dyrektor 

może dokonać zmiany wychowawcy. 
 
 

IV. ORGANY ZESPOŁU. 
 

§ 9 
 

1. Organami Zespołu są: 
 

1) Dyrektor Zespołu, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Samorząd Uczniowski. 

 
2. W celu wspomagania dyrektora w kierowaniu palcówką w szkole utworzone są stanowiska: 
 

1) wicedyrektora szkoły  
2) kierownika gospodarczego 
3) głównego księgowego 
4) kierownika szkolenia praktycznego 
5) pedagoga szkolnego 

 
3. Szczegółowe kompetencje osób  wymienionych w ust.2 zawarte są w imiennych przydziałach 

czynności i uprawnień ustalonych przez dyrektora szkoły. 
 

§ 10 
 
1.  Dyrektor Zespołu: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą Zespołu i reprezentuje ją na 
zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór  pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w szkole nauczycieli, 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychicznego, 
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących 
5) kieruje pracami Rady Pedagogicznej  (jako jej przewodniczący), a także wstrzymuje 

wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, 
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez 

Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystywanie, 
ponadto organizuje administracyjną, finansową   i gospodarczą obsługę Zespołu, 

7) dopuszcza do realizacji szkolny zestaw programów nauczania, 
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 
4. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół, organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny oraz Powiatowym Biurem Pracy może zmienić lub wprowadzić zawody lub 
profile kształcenia zawodowego. 



 
5. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli  

i pracowników nie będących nauczycielami. 
 
6. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu, 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  i innym 

pracownikom Zespołu, 
3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
Zespołu. 

 
7. Dyrektor Zespołu może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w statucie Zespołu. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady 
Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

 
§ 11 

 
1.   Rada Pedagogiczna jako organ kolegialny posiada kompetencje stanowiące oraz opiniujące. 
 
2.   Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie wyników klasyfikacji uczniów, 
2) zatwierdzenie planów pracy Zespołu, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole, 
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu, 
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 
6) ustalanie, po zasięgnięciu Rady Rodziców, szkolnego zestawu programów nauczania 

oraz szkolnego zestawu podręczników. 
 
3.  Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
2) projekt planu finansowego Zespołu, 
3) projekt szkolnego zestawu programów nauczania, 
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń czy wyróżnień, 
5) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
6) propozycje dyrektora Zespołu dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 

kierowniczych, 
7) ocenę pracy dyrektora Zespołu. 

 
4.   Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole. W przypadkach określonych wyżej organ 
uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniają i powiadomić 
o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku. 

 
  5.  Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz 

podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców szkolny zestaw 
programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. Szkolny zestaw podręczników składa się z 
nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych. Szkolny zestaw 
podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne. 

 
6.   Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, szkolny zestaw programów 

nauczania i szkolny zestaw podręczników. 
 
7.   W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców 

może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie 
podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego 

 
8.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 
 
9.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 

protokołowane. 



 
10. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników Zespołu. 

 
11.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.  
 
12.  Rady Pedagogiczne Technikum Nr 6 oraz Gimnazjum nr 6 nie zachowują odrębności. 
 
13. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 
 
14.  Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 2, niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół uchyla uchwałę w razie 
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny jest ostateczne. 

 
§ 12 

 
1. W zespole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 
 
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych  

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
 
3. W wyborach, o których mowa w ust. 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
 
4. Rada Rodziców jako reprezentacja rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu może 

występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi 
wszystkich spraw szkoły. 

 
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem 

Zespołu. 
 
6. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 6 należy: 
 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 
a) programu wychowawczego Zespołu 
b) programu profilaktyki 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia Zespołu 
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły 

 
7. 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. 2 pkt 1 lit a lub 
b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 
programu przez Radę Rodziców. 

 
8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, 

w celu wspierania działalności Statutowej Zespołu. Zasady wydatkowania funduszy Rady 
Rodziców określa regulamin, o którym mowa  w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 
 

§ 13 
 
1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "Samorządem". 
 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 
 
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 



 
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu. 
 
5. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach Zespołu, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich 
jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi 
wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji życia Zespołu, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem Zespołu a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań, 

4) prawo do redagowania gazety Zespołu, 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 
dyrektorem Zespołu, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
 

§14 
 
1. W Zespole tworzy się funkcję Rzecznika Praw Ucznia zwanego dalej Rzecznikiem. 
 
2. Rzecznikiem może być każdy nauczyciel Zespołu oprócz Dyrektora, Wicedyrektorów i Pedagoga 

Szkolnego. 
 
3. Rzecznik wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym na 

okres dwóch lat. 
 
4. Do zadań Rzecznika należy w szczególności: 

1) Zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w Zespole 
2) Mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej 
3) Przedstawianie raz do roku Radzie Pedagogicznej raportu dotyczącego przestrzegania praw 

ucznia w Zespole 
 

5. Rzecznik podejmuje działania na wniosek ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) lub 
wychowawcy w przypadkach gdy: 
1) nastąpiło poważne naruszenie praw ucznia np. jego nietykalność 
2) powtarzających się przypadków naruszania praw ucznia, gdy wcześniejsze interwencje 

wychowawcy nie odniosły skutku. 
 
6. Jeżeli interwencje i mediacje Rzecznika w określonym przypadku nie przynoszą efektu, Rzecznik 

zgłasza ten fakt Dyrektorowi Zespołu. 
 
7. Rzecznik prowadzi dokumentację dotyczącą każdego zgłoszonego przypadku naruszania praw 

ucznia. Dokumentacja ta jest poufna. Rzecznik ujawnia dokumentację jedynie na wniosek Rady 
Pedagogicznej. 

 
§15 

 
1. W Zespole mogą być utworzone stanowiska: wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze: 

1) wicedyrektora w szkołach prowadzących nie mniej niż 12-cie oddziałów.           
2) powierzenie i odwołanie z funkcji wicedyrektora dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej, 
3) obowiązki osób zajmujących stanowiska kierownicze określa dyrektor Zespołu. 

 
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego Zespół, w ramach 

posiadanych środków finansowych może podjąć decyzję o utworzeniu dodatkowego stanowiska 
kierowniczego. 

 
3. Do zadań i kompetencji wicedyrektora Zespołu należy w szczególności: 

1) organizacja i kontrola procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego, 
2) współpraca i współdziałanie z dyrektorem oraz nauczycielami pełniącymi funkcje kierownicze 

w Zespole, 



3) współudział w opracowaniu planu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego, przydziału 
czynności dodatkowych oraz obowiązków pracowników zespołu. 

 
4. W Zespole tworzy się funkcję lidera wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (WDN). 

 
5. Lidera WDN powołuje Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

 
6. Do zadań lidera WDN należy: 

1) organizacja poszczególnych etapów procesu WDN, 
2) koordynacja realizacji planu WDN, 
3) podejmowanie działań mających na celu powiązanie WDN z doskonaleniem oferowanym 

przez firmy szkoleniowe, 
4) udzielanie pomocy nauczycielom doskonalącym kwalifikacje zawodowe, 
5) koordynowanie pracy zespołów w ramach WDN, 
6) gromadzenie informacji na potrzeby WDN, 
7) prowadzenie dokumentacji WDN, 
8) sporządzanie sprawozdań z działalności lidera WDN. 

 
§ 16 

 
1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania  i kształcenia młodzieży. 
 
2. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: 

1) pełnej informacji o zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych Zespołu, klasy, 
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce, 
4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, 
5) wyrażanie i przekazywanie organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy 

Zespołu. 
 

3. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze są 
organizowane nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 
 

V. ORGANIZACJA ZESPOŁU. 
 

§ 17 
 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora  najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na 
podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Zespołu. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza 
organ prowadzący Zespół. 

 
2. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć 
obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań  
i innych zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół. 

 
§ 18 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 
nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do 
użytku szkolnego. 

 
2. Liczba uczniów w oddziale wynosi od 20 do 36 uczniów. 
 
3. Dyrektor Zespołu może w wyjątkowych przypadkach utworzyć oddział o innej liczbie uczniów niż 

jest to podane w ust.2. 
 



4. Nauczanie języków obcych oraz zajęcia z wychowania fizycznego mogą być organizowane            
w zespołach międzyoddziałowych. 

 
5. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora mogą być organizowane                  

w zespołach, których liczebność uzgodniona jest z organem prowadzącym. 
 

§ 19 
 
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                                

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie 
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 
pracy. 

 
2. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, w szkole mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe 

w formie przedmiotów nadobowiązkowych i kółek zainteresowań według następujących zasad: 
1) propozycje i zamiar uczestnictwa w zajęciach dodatkowych uczniowie zgłaszają dyrekcji 

szkoły na początku roku szkolnego (do 30 września), 
2) zajęcia odbywają się w ramach oddziałów klasowych lub grup międzyoddziałowych, 
3) udział w zajęciach dodatkowych może podlegać bieżącemu ocenianiu, a ocena roczna może 

być wpisana na świadectwie szkolnym za zgodą uczniów lub rodziców, 
4) do podstawowych form pracy z uczniami zdolnymi należą: 

a) kółka przedmiotowe ukierunkowane na przygotowanie uczniów do zawodów 
sportowych, konkursów i olimpiad przedmiotowych, 

b) indywidualne konsultacje uczniów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, 
c) udział w programach edukacyjnych i badawczych prowadzonych przez wyższe 

uczelnie, 
d) indywidualny tok nauczania z wybranego przedmiotu. 

 
3. W miarę możliwości szkoła pomaga uczniom, którzy mają trudności w nauce. Formy pomocy 

mogą być następujące: 
1) konsultacje indywidualne uczniów z nauczycielami z poszczególnych przedmiotów, 
2) zorganizowana pomoc koleżeńska zmierzająca do wyrównania poziomu wiedzy  

i umiejętności, 
3) współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły. 

 
§ 20 

 
1. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo - lekcyjnym. 
 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
 

§ 21 
 
1. Zadania specjalistyczne realizowane są w pracowniach przedmiotowych utworzonych do tego 

celu. 
 

2. Każda pracownia przedmiotowa posiada regulamin jej użytkowania uwzględniający obowiązujące 
przepisy bhp. 
 

3. Dyrektor szkoły ustala nauczyciela odpowiedzialnego za użytkowanie danej pracowni 
przedmiotowej. 

 
§ 22 

 
W miarę potrzeb i posiadanych możliwości lokalowych i finansowych, Zespół dokonuje podziału 
klas na grupy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów w sprawie ramowych planów 
nauczania. 

 
§ 23 

 
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. praktyczna nauka zawodu, praktyki zawodowe, nauczanie 

języków obcych oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone 



poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych  
i międzyszkolnych a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

 
2. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 
pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - 
poszczególnymi nauczycielami  a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 
3. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu a Dyrektorem 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu. 

 
4. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć praktycznych odpowiada nauczyciel zawodu 

wyznaczony przez Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu. 
 
5. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie praktyk zawodowych odpowiada opiekun praktyk 

wyznaczony przez dyrektora zakładu lub inną osobę do tego upoważnioną. Imię i nazwisko 
opiekuna praktyk wpisuje się do umowy o praktykę zawodową. 

 
§ 24 

 
1. Biblioteka Zespołu służy do realizacji zadań dydaktycznych-wychowawczych oraz wspiera 

doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest interdyscyplinarną pracownią Zespołu, która 
uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, w tym - do 
korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji. 
 

1a.  W ramach biblioteki szkolnej działa czytelnia wyposażona w stanowiska komputerowe. 
 
2.    Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują w szczególności: 

1) prace organizacyjne: 
a) gromadzenie, ewidencję i selekcję zbiorów, 
b) opracowanie biblioteczne zbiorów i prowadzenie katalogów, 
c) wydzielenie księgozbioru podręcznego, 
d) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, rzeczowych i tekstowych,  
e) ewidencja zbiorów w elektronicznej bazie danych  
f) elektroniczna ewidencja wypożyczeń  
g) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach. 

2) udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom i rodzicom, 
3) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz pogłębianie u uczniów nawyku 

czytania i uczenia się, 
a) poradnictwo w wyborach czytelniczych,  
b) zachęcanie do świadomego doboru lektury i do jej planowania, 

4) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji           
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną: 
a) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji, 
b) udostępnienie zbiorów bibliotecznych, multimedialnych, 
c) pomoc w poszukiwaniu informacji z różnych źródeł, 

5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną: 
a)  kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego,  
b) kształtowanie i rozwijanie wrażliwości społecznej poprzez dobór literatury, organizowanie 

lub udział w akcjach społecznych, charytatywnych, 
c) kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych poprzez konkursy tematyczne, wyjścia 

do muzeum, 
d) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa – projekty 

edukacyjne, konkursy, lekcje biblioteczne, 
e) kształcenie nawyków zachowania zgodnych z normami społecznymi oraz zasadami 

dobrych obyczajów, 
f) organizacja wystaw i gazetek okolicznościowych, 

6) przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole do wiadomości rady pedagogicznej  
i zespołów przedmiotowych. 
 

3. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami jak również z innymi 
bibliotekami. 



 
4. Współpraca z uczniami polega w szczególności na: 

1) rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 
2) pogłębianiu i wyrabianiu u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, 
3) propagowaniu dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej, 
4) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, egzaminów. 

 
5. Współpraca z nauczycielami polega w szczególności na: 

1) informowaniu nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 
2) informowaniu nauczycieli o nowościach wydawniczych, 
3) wspomaganiu nauczycieli w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, 
4) uczestniczeniu w organizacji imprez okolicznościowych, 
5) wspomaganiu w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. 

 
6. Współpraca z rodzicami polega w szczególności na: 

1) pomocy w doborze literatury, 
2) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 
3) współpraca z Radą Rodziców w zakresie wspierania zakupów nowości czytelniczych oraz 

nagród dla czytelników biblioteki, 
4) wzbogacaniu zbiorów bibliotecznych poprzez dary książek i czasopism, 
5) informowaniu rodziców o stanie czytelnictwa uczniów. 

 
7. Współpraca z innymi bibliotekami polega w szczególności na: 

1) wypożyczaniu międzybibliotecznym, 
2) organizowaniu wyjść uczniów do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Pedagogicznej, 
3) wymianie informacji i doświadczeń (udział w szkoleniach, konferencjach), 
4) udziału w wystawach, targach i kiermaszach. 

 
8. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz prawa i obowiązki osób 

korzystających z biblioteki określa regulamin biblioteki. 
 

9. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  
i Samorządu Uczniowskiego. 

§ 24a 
 

1. W Zespole tworzy się stanowiska: Psychologa Szkolnego i Pedagoga Szkolnego. 
 
2. Psycholog Szkolny wspomaga nauczycieli i uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym  

w szczególności poprzez: 
1) rozmowy o charakterze wspierająco-terapeutycznym; 
2) wstępną diagnozę psychologiczną ucznia; 
3) kierowanie na specjalistyczne badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 
3. Pedagog Szkolny wspomaga nauczycieli i uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym  

w szczególności poprzez: 
1) rozmowy wspierająco-motywujące z uczniem; 
2) kierowanie ucznia z trudnościami w nauce do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 
3) pomoc i interwencja w klasie w nagłych przypadkach; 
4) współprace z wychowawcami w dziedzinie wychowania; 
5) rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują; 
6) planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych; 
7) organizowanie zajęć integracyjnych w klasach pierwszych; 
8) indywidualną opiekę nad uczniem wymagającym takiego wsparcia. 

 
 

§ 25 
 

1. Do realizacji celów statutowych Zespołu zapewnia się uczniom możliwości korzystania z: 
1) biblioteki i czytelni, 
2) gabinetu lekarskiego, 
3) świetlicy, 
4) stołówki, 



5) pracowni dydaktycznych pod opieką nauczyciela 
6) siłowni pod opieką nauczyciela. 

 
§ 25a 

 
1. Dla uczestników programów międzynarodowych realizowanych przez bytomskie szkoły oraz gości 

Organu Prowadzącego, Zespół Szkół Technicznych prowadzi hostel, z zastrzeżeniem ust. 5. 
2. Zakwaterowanie w hostelu jest odpłatne. Odpłatność za korzystanie z hostelu ustala, w danym 

roku szkolnym dyrektor w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym Szkołę. Opłaty wnoszone przez 
lokatorów gromadzone są na rachunku bankowym Zespołu Szkół Technicznych. 

3. Nadzór i opiekę nad lokatorami korzystającymi z hostelu sprawuje opiekun, wyznaczony przez 
dyrektora spośród pracowników Zespołu Szkół Technicznych. 

4. Prawa i obowiązki lokatorów hostelu oraz szczegółowe zasady jego funkcjonowania określa 
zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Technicznych i zatwierdzony przez 
dyrektora Regulamin hostelu. 

5. Po zaspokojeniu, w pierwszej kolejności, potrzeb uczestników wymian międzynarodowych oraz 
gości Organu Prowadzącego, z hostelu mogą za zgodą dyrektora korzystać inne osoby. 

 
 

§ 26 
 

1. Zespół prowadzi działalność innowacyjną. 
 
2a. Na początku każdego roku szkolnego Dyrektor Szkoły proponuje obszary działalności 

innowacyjnej. 
 
2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. 
 
3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez Dyrektora Zespołu odpowiednich 

warunków kadrowych organizacyjnych. 
 
4. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 
 
5. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji podejmuje Rada Pedagogiczna. 
 
6. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu zgody nauczycieli, 

którzy będą uczestniczyć w innowacji oraz pisemnej zgody autora innowacji. 
 
 

V A. ORGANIZACJA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO. 
 

§26a 

 1.  Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy, dostosowuje się do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 
o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 
orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 
takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej 
opinii. 

 



§26aa 

1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III 
szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 

 
2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno- -pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody 
rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia,  
o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. 

 
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. 

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z 
uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia. 

 
 

§26b 
 
1. Szkoła prowadzi odrębnie dla każdego ucznia dziennik indywidualnego nauczania lub dziennik 

indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych o ile takie przysługują. 
 
2. Fakt poinformowania uczniów i rodziców/opiekunów o zasadach oceniania i wymaganiach 

edukacyjnych nauczyciele poszczególnych przedmiotów odnotowują w dzienniku zajęć 
indywidualnych w formie tematu lekcji.  

 
 

§26c 
 
1. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi 
zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia i warunków miejsca, 
w którym organizowane są zajęcia indywidualnego nauczania. 

 
2. Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 
3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z 

uczniem wynosi od 12 do 16 godzin i jest realizowany w ciągu co najmniej 3 dni. 
 
4. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego 
osobowego rozwoju, dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte 
w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły, 
w szczególności umożliwia udział w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach 
szkolnych. 

 
§26d 

 
1. W przypadku uczniów zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania szkoła prowadzi odrębnie 

dla każdego ucznia dziennik indywidualnego nauczania. Za dziennik odpowiada wychowawca 
klasy.  

 
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualne dokonują wpisów do dziennika w zakresie 

realizowanych tematów, obecności ucznia oraz ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych zgodnie z 
zasadami przyjętymi w szkole. Oceny wpisywane są również do dziennika on-line.  

 
3. W stosunku do osób objętych indywidualnym nauczaniem profilaktyczną opiekę zdrowotną 

sprawuje pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa 
rodzinnego, środowiskowego lub środowiskowo-rodzinnego lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w 
dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego lub środowiskowo-rodzinnego. 

 
 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-01-2009&qplikid=1625#P1625A3
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-01-2009&qplikid=1625#P1625A4


VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU. 
 

§ 27 
 
1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. 
 
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników, o których mowa w 

ust. 1 niniejszego paragrafu określają odrębne przepisy. 
 

§ 28 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny 
za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

 
2. Zakres zadań nauczycieli to w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów polegająca na: 
a) sprawowania opieki w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym wycieczek 
organizowanych przez szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami; 

 b) pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych; 
c) zgłaszanie dyrektorowi szkoły wszelkich sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczniów 
d) w przypadku otrzymania informacji o wypadku zapewnienie poszkodowanemu uczniowi 
niezbędnej pomocy i poinformowanie dyrektora szkoły; 

 e) otaczaniu szczególną opieką uczniów klas pierwszych, 
2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 
3) dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt Zespołu, 
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 
5) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowania wszystkich 

uczniów, 
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów, 
7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej. 

 
3. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników 

dopuszczonych do użytku szkolnego. 
 
4. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu nauczania. 
 
5. Wybrany program nauczania oraz podręcznik, a także program , o którym mowa w ust. 4 , 

nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej. 
 

§ 29 
 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. 
 
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Zespołu - przewodniczący 

zespołu. 
 
3. W Zespole działają następujące zespoły przedmiotowe: 
 

1) zespół przedmiotów humanistycznych 
2) zespół przedmiotów przyrodniczo- matematycznych, 
3) zespół języków obcych, 
4) zespół wychowania fizycznego, 
5) zespół przedmiotów ekonomicznych, 
6) zespół przedmiotów technicznych. 
 

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

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

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



3) organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w zespołach autorskich, innowacyjnych                            
i eksperymentalnych programów nauczania. 

 
5. Nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół klasowy. 
 
6. Pracą zespołu klasowego kieruje przewodniczący, którym zawsze jest wychowawca klasy. 
 
7. Do zadań zespołu klasowego należy: 

1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego   
i programu nauczania w danym zawodzie, 

2) korelacja programów kształcenia ogólnego i zawodowego 
 
8. W miarę potrzeb tworzy się zespoły doraźne dotyczące przygotowania uczniów do egzaminów 

zewnętrznych oraz współpracy europejskiej. 
 
9. Pracami zespołu kieruje przewodniczący wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 
 
10.  Do zadań przewodniczącego należy: 

1) opracowanie harmonogramu zadań, 
2) organizowanie pracy zespołu, 
3) sporządzanie sprawozdań z wykonanych działań. 

 
 

§ 30 
 
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                                 

a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności Zespołu. 
 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka 
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami : 

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 
 

3. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nim  
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym 
potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak  
i z różnymi trudnościami  i niepowodzeniami). 

 
4. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, 
2) współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych 

wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 
3) włączanie ich w sprawy życia klasy i Zespołu. 
 

5. Współpracując z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych 
uzdolnień uczniów. 

 
6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych w następujących formach: 
1) konferencje metodyczne, 
2) doradztwo metodyczne, 
3) kursy doskonalące, 
4) pomoc koleżeńska świadczona zwłaszcza początkującym nauczycielom. 

 



7. Wychowawca przeprowadza przynajmniej cztery spotkania z rodzicami w ciągu roku szkolnego 
oraz prowadzi indywidualne rozmowy z rodzicami wynikające z potrzeb dydaktyczno - 
wychowawczych. 

 
 

VII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 
§ 31 

 
1. Wewnątrzszkolny system oceniania zawarty jest w Statucie Technikum Nr 6, w Statucie Szkoły 

Policealnej Nr 4 oraz Statucie Gimnazjum nr 6. 
 
 

VIII NAGRODY I KARY 
 

§ 32 
 

1. Wprowadza się następujące nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki  w nauce i wzorowe 
zachowanie się: 
1) pochwała wobec uczniów klasy lub Zespołu, 
2) list pochwalny do rodziców, 
3) nagroda rzeczowa, 
4) inne rodzaje nagród ustanowione przez władze Zespołu lub oświatowe. 
 

2. Dla uczniów osiągających znaczące wyniki sportowe Dyrektor Zespołu może przyznać na koniec 
roku szkolnego nagrodę rzeczową. 

 
2a.  Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia naukowe i sportowe  jest 

otrzymanie oceny co najmniej dobrej z zachowania. 
 
3. Uczeń podlega karze za nieprzestrzeganie postanowień statutu Zespołu oraz  obowiązujących go 

regulaminów, a w szczególności za: 
1) nie realizowanie obowiązku nauki, 
2) niekulturalne i obraźliwe zachowanie w stosunku do nauczycieli, kolegów i innych 

pracowników Zespołu, 
3) naruszanie porządku szkolnego, 
4) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, 
5) dopuszczenie się czynów chuligańskich, wandalizmu, kradzieży itp. zarówno na terenie szkoły 

jak i poza nią. 
 
4. Rodzaje kar: 

1) upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy, 
2) nagana udzielona przez wychowawcę klasy z wpisem do dziennika, 
3) nagana udzielona przez Dyrektora Zespołu z wpisem do dziennika, 
4) przeniesienie uchwałą Rady Pedagogicznej do innej klasy lub szkoły, 
5) skreślenie z listy uczniów uchwałą Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego (dotyczy tylko uczniów nie objętych obowiązkiem nauki) 
 
5. Powodem skreślenia ucznia z listy uczniów Zespołu może być poważne wykroczenie 

spowodowane przez niego na terenie szkoły lub poza nią w czasie zajęć szkolnych                           
i pozalekcyjnych, a w szczególności: 
1) udowodniona działalność przestępcza; 
2) spowodowanie bójki, w wyniku której nastąpiło uszkodzenie ciała lub długotrwały uszczerbek 

na zdrowiu; 
3) łamanie ustawy antyalkoholowej; 
4) szerzenie narkomanii; 
5) znęcanie się nad uczniami, zwłaszcza klas pierwszych; 
6) czyny nieobyczajne; 
7) działalność w rażący sposób naruszającą zasady tolerancji światopoglądowej, religijnej, 

rasowej i kulturowej; 
8) celowe zniszczenie sprzętu lub pomieszczeń szkolnych, jeżeli w odpowiednim terminie uczeń 

nie wywiąże się z obowiązku naprawienia szkody; 



9) rażące niestosowanie się do regulaminu szkoły, lekceważenie obowiązków szkolnych,              
a zwłaszcza duża liczba opuszczonych, nieusprawiedliwionych godzin zajęć lekcyjnych; 

10) nieuzyskanie promocji po dwukrotnym uczęszczaniu do tej samej klasy. 
 
6. Dyrektor Zespołu skreśla ucznia w drodze decyzji administracyjnej. 
 
7. Tryb i sposób powiadamiania zainteresowanych ( uczeń, rodzice) o podjętej decyzji i możliwości 

odwołania się od niej są zgodne z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.). 

 
8. Uczeń ma prawo odwołać się w terminach  określonych w Kodeksie Postępowania 

Administracyjnego od kary wychowawcy klasy do Dyrektora Zespołu, od kary dyrektora szkoły do 
Rady Pedagogicznej, od decyzji Dyrektora Zespołu wydanej na podstawie uchwały Rady 
Pedagogicznej do Śląskiego Kuratora Oświaty. 

 
9. Uczeń Zespołu Szkół Technicznych który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał                     

z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 
dobrą ocenę z zachowania otrzymuje  szkolne świadectwo promocyjne z wyróżnieniem. 

 
10. Absolwent Zespołu Szkól Technicznych, który ukończył szkołę i w wyniku klasyfikacji 

końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z 
wyróżnieniem. 

 
11. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 

ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
 
12. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów ucznia) o przyznanej mu 

nagrodzie lub zastosowania wobec niego kary. 
 
 

IX PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 
 

§ 33 
 
1. Skargi rodzica lub ucznia na nauczyciela przekazywana jest przez wychowawcę klasy 

Rzecznikowi Praw Ucznia. 
 
2. Jeżeli interwencje i mediacje Rzecznika w określonym przypadku nie przynoszą efektu, Rzecznik 

zgłasza ten fakt Dyrektorowi Zespołu 
 
3. Od decyzji Dyrektora Szkoły przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w Katowicach lub do 

Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bytomia. 
 
4. Terminy rozpatrywania skarg określone są w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. 
 
5. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Nauczycielem rozwiązuje się poprzez mediacje przy 

udziale Wicedyrektora i wybranego nauczyciela. 
 
6. Konflikty wewnątrz Rady Pedagogicznej rozwiązuje się na Forum Rady Pedagogicznej przy 

udziale przedstawiciela organu nadzorującego. 
 

X TRADYCJE I CEREMONIAŁ SZKOŁY 
 

§ 34 
 

1.     Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły. 
 

2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły. 
 
 
 
 



§ 35 
 
1.  Do ceremoniału szkolnego należą: 

1) Otrzęsiny uczniów klas I, 
2) Spotkanie z najlepszymi uczniami i ich rodzicami, 
3) Jesienna sesja wyjazdowa Samorządu Szkolnego, 
4) Uroczyste pożegnanie absolwentów. 

 
2.  Szkoła posiada sztandar. 
 
3.    Ceremoniał szkolny związany ze sztandarem określony jest w odrębnym dokumencie. 

 
4.    Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem świąt państwowych  i szkolnych: 

1) Rozpoczęcie roku szkolnego. 
2) Dzień Komisji Edukacji Narodowej. 
3) Rocznica Odzyskania Niepodległości. 
4) Rocznicy Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 
5) Pożegnanie absolwentów szkoły. 
6) Zakończenie roku szkolnego. 
7) Wszelkie egzaminy. 

 
 

XI PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW. 
 

§ 36 
 

1. Do Zespołu uczęszczają uczniowie nie dłużej niż do ukończenia 22 roku życia. 
 
2. W uzasadnionym przypadku dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do Zespołu ucznia, 

który ukończył 22 rok życia. 
 

§ 37 
 
1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, 
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę                
i poszanowanie jego godności, 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, 
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym, 
5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także 

światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym godności osobistej innych 
uczestników procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów            

w nauce, 
8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego, 
10) korzystania z pomieszczeń Zespołu, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć lekcyjnych, 
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się                         

w organizacjach działających w Zespole Szkół. 
 
2. Uczeń ma obowiązek  przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu Szkół                    

a zwłaszcza dotyczących: 
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu Zespołu, 
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Zespołu, 
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 
4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole. 

 
 

 



§ 38 
 

1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy 
poprzez udział we właściwie organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

 
2.  Realizacji tego celu wymienionego w pkt. 1 służą: indywidualna praca z uczniem na lekcjach, 

różnicowanie zadań domowych, działalność szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań, udział   
w wycieczkach oraz obozach naukowych, działalność organizacji młodzieżowych. 

 
3. Uczeń zdolny, po spełnieniu odpowiednich warunków, ma prawo do indywidualnego toku 

kształcenia. 
 
4. Uczeń w czasie nauki w szkole, po spełnieniu odpowiednich warunków, może brać udział              

w zajęciach na wyższych uczelniach. 
 
 

§ 39 
 
1. Na prośbę ucznia i za wiedzą jego rodziców (opiekunów prawnych), Rada Pedagogiczna może 

zezwolić uczniowi na zmianę profilu klasy.  
 
2. Zmiana może nastąpić wyłącznie od początku roku szkolnego.  
 
3. Warunkiem uzyskania zgody na zmianę profilu klasy jest pozytywne rozpatrzenie prośby ucznia 

przez Radę Pedagogiczną.  
 
4. Ewentualne różnice programowe uczeń powinien zdać do ostatniego dnia nauki  w pierwszym 

semestrze. 
 

§ 40 
 
1.  Uczeń zobowiązany jest do: 

1) rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych, 
2) punktualnego i regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, 
3) terminowego wykonywania zadań domowych, 
4) jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki, 
5) dbałości o kulturę i czystość mowy ojczystej, 
6) okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły oraz innym uczniom, 
7) godnego zachowania się poza szkołą, 
8) przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, chuligaństwa, marnotrawstwa 

i niszczenia mienia szkolnego, 
9) dbania o porządek, ład i estetykę sal lekcyjnych, 
10) poszanowania zieleni na terenie szkoły i jej otoczeniu, 
11) właściwego ubioru (zabronione jest: ostry, intensywny makijaż, wydekoltowane, 

odkrywające brzuch bluzki, zbyt krótkie spódniczki, koszulki odkrywające ramiona, krótkie 
spodenki – dotyczy chłopców) 

12) uroczystego ubioru w czasie egzaminów i uroczystości szkolnych:  
a) w czasie egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego  

– chłopcy: ciemny garnitur i biała koszula;  
– dziewczyny: granatowa lub czarna spódnica i biała bluzka 

b) w czasie innych uroczystości szkolnych: 
– chłopcy: biała koszula i ciemne spodnie 
– dziewczyny: biała bluzka i ciemna spódnica 

13)  noszenia w widocznym miejscu identyfikatora opisującego jego przynależność do danego 
oddziału 

 
2.    Uczeń ma prawo do: 

1) zdobywania wiedzy, poszerzania jej oraz twórczych poszukiwań intelektualnych  z pomocą 
nauczycieli, 

2) wyrażania wątpliwości, własnych sądów oraz dyskusji z treściami zawartymi w 
podręcznikach i przekazywanymi przez nauczyciela, 

3) pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów w przypadku zaległości powstałych             
z powodu choroby, słabszych zdolności oraz innych wypadków losowych, 



4) dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w semestrze (jeżeli dany przedmiot jest 
prowadzony przez jedną godzinę w tygodniu, uczeń ma prawo do jednego 
nieprzygotowania w semestrze). Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji; nie 
zwalnia ono jednak  z zapowiedzianych prac klasowych; prawo do nieprzygotowania 
zawiesza się w styczniu oraz czerwcu; uczeń nieprzygotowany może nie mieć odrobionego 
zadania domowego, ale winien być aktywny na lekcji, 

5) jawności oceń (na życzenie ucznia ocena powinna być wpisana do zeszytu), 
6) indywidualnego traktowania na zajęciach lekcyjnych, w pracach domowych i sprawdzaniu 

wiadomości w zależności od profilu klasy i dokonanego wyboru kierunku studiów. 
 

§ 41 
 
1. W przypadku zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela uczniowie mają 

prawo do wyrównania tych zaległości przez dodatkowe godziny z danego przedmiotu lub 
konsultacje, ale tylko za zgodą i wiedzą dyrektora. Nadrabianie zaległości nie może odbywać się 
wyłącznie kosztem dodatkowej pracy domowej. 

 
2. Uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów 

omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniu domowym. 
 
3. Uczeń, który otrzymał w danym dniu ocenę niedostateczną jest zwolniony ze sprawdzania 

wiadomości (z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych) z tego przedmiotu w tym  
i następnym dniu. 

 
§ 42 

 
1. Uczeń, który przygotowuje się do olimpiady przedmiotowej ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi 

i do dni wolnych od zajęć szkolnych: 
1) eliminacje wojewódzkie (okręgowe) - 3 dni, 
2) eliminacje centralne - tydzień. 
 

2. Uczniowie biorący udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, itp. mają prawo do 
zwolnienia z wszelkich sprawdzianów (w tym ustnych) na dzień przed zawodami i w dzień 
zawodów. 

 
3. Uczniowie zrzeszeni w klubach sportowych i biorący udział w zawodach pozaszkolnych mają 

prawo do zwolnienia z wszelkich sprawdzianów w dniu następnym po zawodach. Prawo to mają 
również członkowie zespołów artystycznych biorących udział w imprezach na rzecz szkoły.  
O przewidywanym uczestnictwie w rozgrywkach sportowych uczniowie są zobowiązani 
poinformować wychowawcę i dyrektora szkoły na tydzień przed terminem zawodów. Informacja 
ta winna być sformułowana na piśmie skierowanym przez klub do dyrekcji szkoły. 

 
4. Uczniowie są zobowiązani do poinformowania i uzyskania potwierdzenia udziału                          

w wymienionych w ust. 1 - 3 zawodach i imprezach przez nauczyciela prowadzącego  
i wychowawcę klasy. 

 
§ 42a 

1.   Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach sportowych, jest zwalniany z zajęć lekcyjnych na czas 
zawodów przez nauczyciela wychowania fizycznego odpowiedzialnego za te zawody. 

2.    Przygotowanie do zawodów powinno odbywać się w miarę możliwości po zajęciach lekcyjnych;  
w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z lekcji na czas treningu po 
wcześniejszej rozmowie nauczyciela wychowania fizycznego z nauczycielem danego przedmiotu 
lub wychowawcą klasy; uczeń nie powinien być zwalniany z lekcji, w trakcie której jest 
zapowiedziany wcześniej sprawdzian. 

3.   Nauczyciel zwalniający ucznia informuje, z wyprzedzeniem, wychowawcę klasy o planowanym 
uczestnictwie ucznia w zawodach; po zawodach nauczyciel potwierdza obecność ucznia na 
zawodach. 

4.    Uczeń biorący udział w zawodach zobowiązany jest uzupełnić braki z przedmiotów realizowanych 
w dniu zawodów w terminie do trzech dni. 



5.   W przypadku, gdy uczeń nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, czyli ma więcej niż 30 godzin 
nieusprawiedliwionych lub średnia ocen z każdego z przedmiotów nie przekracza 1,75, może być 
na wniosek wychowawcy klasy, odsunięty od reprezentowania szkoły w zawodach. 

6.    Zapisy pkt. 1-5 dotyczą również uczniów reprezentujących szkołę w konkursach, olimpiadach oraz 
innych uroczystościach szkolnych. 

§ 43 
 
1. Postawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest zaświadczenie lekarskie, pismo od 

rodziców lub osobiste pisemne usprawiedliwienie przez ucznia w przypadku uczniów 
pełnoletnich. Wychowawca ma prawo, w przypadku nadużywania usprawiedliwień przez ucznia 
sprawdzić ich wiarygodność i ewentualnie odmówić usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie 
nieobecności musi nastąpić w ciągu tygodnia. W razie potrzeby wychowawca może ustalić inną 
formę usprawiedliwienia, powiadamiając dyrektora szkoły i rodziców. 

 
2. Dyrektor szkoły lub jego zastępca może udzielić uczniowi zwolnienia z zajęć szkolnych. Prośba   

o zwolnienie musi być złożona na piśmie i zaopiniowana przez wychowawcę klasy.  Podanie, 
zaopatrzone w opinię wychowawcy, należy złożyć z odpowiednim (co najmniej trzydniowym) 
wyprzedzeniem do dyrektora szkoły. 

 
§ 44 

 
1. Uczeń lub uczniowie winni wyrządzenia szkód materialnych są zgodnie z Kodeksem Cywilnym za 

nie prawnie odpowiedzialni.  
 
2. Usunięcie zniszczeń na ich koszt musi nastąpić w ciągu jednego tygodnia. 
 

§ 45 
 
1.  W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych prac klasowych: 

1) termin pracy musi być wpisany do dziennika z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 
2) w tygodniu mogą odbyć się nie więcej niż 3 prace klasowe, a w danym dniu nie więcej niż 

jedna, 
3) prace klasowe powinny być sprawdzone, omówione na lekcji i dane uczniom do wglądu  

w terminie umożliwiającym nadrobienie zaległości oraz ewentualne poprawienie oceny, 
lecz nie dłuższym niż dwa tygodnie, 

4) pisemne prace klasowe nauczyciel prowadzący przechowuje do zakończenia klasyfikacji 
rocznej, 

5) krótkie sprawdziany (kartkówki) powinny obejmować wiedzę z ostatnich trzech lekcji. 
6) kartkówki winny być sprawdzone w ciągu tygodnia i zwrócone uczniowi, 
7) na dwa tygodnie przed klasyfikacją nie należy przeprowadzać prac klasowych. 

 
§ 46 

 
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć komputerowych, 

informatyki, technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej 
opinii i zaakceptowanego przez dyrektora szkoły. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć zamiast 
oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”. 

 
§ 46a 

1.  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 
drugiego języka obcego nowożytnego. 

2.  W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego 
języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 



3.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona”. 

 
§ 47 

 
1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego ma obowiązek poinformować uczniów oraz 

rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz o zasadach oceniania wiedzy i umiejętności  
z przedmiotów. 

 
2.  Wychowawca klasy ma obowiązek co najmniej dwukrotnie w ciągu semestru zorganizować        

w porozumieniu z dyrekcją szkoły spotkanie z rodzicami. 
 

§ 48 
 

1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania go 
przez wszystkich pracowników oraz kolegów. 

 
2. Uczeń ma prawo do rzetelnego informowania osób upoważnionych o swoich kłopotach 

osobistych, rodzinnych, materialnych i zdrowotnych, mając równocześnie gwarancję zachowania 
pełnej tajemnicy o tych problemach. 

 
3. Uczeń powinien być poinformowany przez nauczycieli, jak należy się uczyć i jak wypoczywać. 

 
§ 49 

 
1. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy medycznej w szkolnym gabinecie lekarskim. 

 
§ 50 

  
1. Uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej może uzyskać zapomogę ze środków Rady 

Rodziców. W tym celu składa podanie (zaopiniowane przez wychowawcę i pedagoga szkolnego) 
oraz zaświadczenie o dochodach rodziny. Podanie w imieniu ucznia może złożyć wychowawca 
klasy. 

 
2. Uczniowie z rodzin rozbitych, mieszkający na stancjach i dojeżdżający z odległych miejscowości 

winni być otoczeni szczególną troską przez wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję. 
 

§ 51 
 
1. Uczeń ma prawo do korzystania pod opieką osób upoważnionych poza zajęciami szkolnymi             

z pomieszczeń szkoły zgodnie z ich przeznaczeniem. Realizacja tego prawa wymaga zgody 
dyrektora szkoły. 

 
§ 52 

 
1. Uczeń ma prawo być traktowany życzliwie przez społeczność szkolną, ale również na nim 

spoczywa obowiązek stwarzania koleżeńskiej atmosfery pełnej życzliwości, spokoju i kultury. 
 

§ 53 
 

1. Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych zadań 
(dyżur w klasie, szatni, praca w samorządzie). 

 
2. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem           

i kradzieżą. 
 
3. Uczeń ma obowiązek natychmiast informować kierownictwo szkoły o zaistniałych zagrożeniach 

zdrowia lub życia. Uczeń jest zobowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz swoich 
kolegów. 

 
4. Picie alkoholu, używanie narkotyków oraz innych środków odurzających jest zakazane pod 

rygorem relegowania ze szkoły. 
 



5.  Uczniowie nie mają prawa palenia tytoniu w budynku szkoły.  
 
6.  Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych  
 
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren szkoły broni, substancji niebezpiecznych  

i budzących odrazę. 
 
8. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych.  

W szczególnych przypadkach, gdy istnieje konieczność skontaktowania się rodziców z uczniem, 
uczeń jest zobowiązany to zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć. 

 
§ 54 

 
1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły odpowiednio ubrany. Schludność i staranność       

w ubiorze jest elementem kultury. Ubiór ucznia nie może być manifestacją jego poglądów 
politycznych ani przynależności do subkultur młodzieżowych. 

 
2. Na wszystkich uroczystościach szkolnych obowiązuje strój odświętny. 

 
§ 55 

 
1. Uczeń, któremu zginęła lub uległa zniszczeniu legitymacja szkolna, może otrzymać nową 

legitymację na warunkach określonych w odpowiednich przepisach. 
 

 

 
XII ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

ORAZ DO KLAS PROGRAMOWO WYŻSZYCH 
 

§ 56 
 
1.  W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych  dyrektor Zespołu powołuje Szkolną 

Komisję Rekrutacyjno- Kwalifikacyjną zwaną dalej komisją, wyznacza jej przewodniczącego 
i określa zadania członkom komisji. 

 
2.  Do zadań komisji należy: 

1) coroczne określanie szczegółowych zasad punktacji przy przyjęciach do klas pierwszych 
w szkołach Zespołu Szkół Technicznych, 

2) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji do klas pierwszych 
dla poszczególnych zawodów i specjalności z uwzględnieniem kryteriów ustalonym przez 
Śląskiego Kuratora Oświaty.  

3) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy 
kandydatów przyjętych do szkoły, 

4) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 
 

3. Dyrektor Zespołu może zwolnić komisję od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, 
jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danej klasy jest mniejsza lub równa 
liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.  

 

§ 57 
 
1. Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych Technikum Nr 6 oraz do szkoły Policealnej  

nr 4 określa „Regulamin przyjęć do klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu” 
stanowiący odrębny dokument. 

 
 § 58 

 
1. Do klasy programowo wyższej szkół wchodzących w skład Zespołu przyjmuje się ucznia na 

podstawie: 
1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole 

niepublicznej uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu, oraz odpisu arkusza ocen 
wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 



      pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach 
określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania: 

a. do szkoły ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą na podstawie art.16 
ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty, 

b. do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego 
ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy, 

c. do szkoły ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej  nieposiadającej uprawnień 
szkoły publicznej, 

2) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa 
szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki ucznia. 

 
2. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust.1, pkt 3, przeprowadza się  z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania do klasy programowo niższej od klasy, 
do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych techniki, plastyki, muzyki i 
wychowania fizycznego. 

 
3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie do której uczeń przechodzi, są 

uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 
 
4. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka 

obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce) w poprzedniej szkole, a rozkład 
zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej 
szkole, uczeń może: 
1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki 

programowe do końca roku szkolnego, lub 
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się 

w poprzedniej szkole, albo 
3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole. 

 
5. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), jako 

przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny 
przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez 
dyrektora Zespołu, a w przypadku gdy dyrektor Zespołu nie może zapewnić nauczyciela danego 
języka obcego- nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły 

 
§ 59 

 
1. Dyrektor Zespołu: 

2) decyduje o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych szkół  wchodzących w skład 
Zespołu, 

3) decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej w przypadku gdy: 
a) uczeń powraca z zagranicy, 
b) liczba kandydatów do klasy pierwszej  jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, 

którymi dysponuje szkoła i komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna nie przeprowadziła 
postępowania kwalifikacyjnego 

4) przyjmuje uczniów do szkół Zespołu na podstawie ustaleń Komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej 
Zespołu powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych 

5) proponuje kandydatom, którzy na podstawie ustaleń Komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej nie 
zostali przyjęci do wybranej przez nich szkoły Zespołu, zmianę typu szkoła wchodzącej w 
skład Zespołu, jeżeli szkoła ta dysponuje jeszcze wolnymi miejscami 

2. Dyrektor Zespołu ponadto: 
1) w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjum, którzy 

przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w późniejszym terminie, ogłasza termin dodatkowej 
rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku, 

2) przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu Zespół informacje dotyczące 
rekrutacji do klasy pierwszej, a w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkół Zespołu- 
wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie 
do szkół Zespołu, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi 
dysponuje szkoła, 

3) wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne, 



4) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków 
przyjęć i warunków rekrutacji. 

 
 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 

§ 60 
 
1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy. 
 
3. Działalność pracowni szkolnych ujęta jest w formie regulaminów wewnętrznych zatwierdzanych 

każdorazowo przez dyrektora Zespołu. 
 

§ 61 
  

1. Statut uchwala i dokonuje jego zmian Rada Pedagogiczna szkoły z wyłączeniem sytuacji 
określonej art. 58 ust. 6 o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

 
§ 62 

 
Statut został znowelizowany przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących w Bytomiu uchwałą nr IV/2018-2019 z dnia 28 września 2018r. 
Jest to jednolity tekst Statutu Zespołu Szkół technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu. 


