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Podstawa prawna: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. 

zm.); 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. Poz.60); 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. 

zm.); 

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. 

zm.); 
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DZIAŁ I 

Informacje o Zespole Szkół 

 

Rozdział 1 

Informacje ogólne o Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej 

§ 1. 

 

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, zwany dalej Zespołem szkół: 

1) Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego i podstawę programową kształcenia w zawodach; 

5) Realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

 

§ 2. 

 

1. Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek i posesja przy ulicy Spółdzielców 1 w Suchej 

Beskidzkiej. 

2. Organem prowadzącym jest Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej, z siedzibą przy ul. 

Kościelnej 5b. 

3. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Małopolski kurator Oświaty 

w Krakowie. 

4. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej używa nazwy: Zespół Szkół 

im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, dopuszcza się używania skrótów Z.S. – ZS 

im. W. Witosa lub Zespół szkół. 

5. Gospodarkę finansową Zespół Szkół prowadzi zgodnie z zasadami rachunkowości 

w jednostkach oświatowych. 

 

§ 3. 

 

W skład Zespołu Szkół wchodzą: 

1) Technikum nr 1; 

2) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2; 

4) Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2; 

5) Internat młodzieżowy, którego funkcjonowanie określa aktualny regulamin internatu; 

6) Szkolne Schronisko Młodzieżowe, którego funkcjonowanie określa statut schroniska. 

 

§ 4. 

 

1. Zespół Szkół kształci zawodach: 

1) Technik – Hotelarstwa - symbol zawodu 422402; 

2) Technik organizacji turystyki – symbol zawodu 422104 
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3) Technik żywienia i Usług Gastronomicznych – symbol zawodu 343404; 

4) Technik Ekonomista – symbol zawodu 331403; 

5) Technik Logistyk – symbol zawodu 333107; 

6) Technik Informatyk – symbol zawodu 351203; 

7) Technik reklamy – symbol zawodu 333907 

8) Technik fotografii i multimediów – symbol zawodu 343105. 

9) Kucharz – symbol zawodu 512001; 

10) Sprzedawca – symbol zawodu 522301; 

11) Cukiernik – symbol zawodu 751201. 

12) Magazynier – logistyk – symbol zawodu 432106 

13) Technik Obsługi Turystycznej – symbol zawodu 422103; 

14) Technik Organizacji Reklamy – symbol zawodu 333906; 

15) Pracownik obsługi hotelowej – symbol zawodu 962907 

16) Technik spedytor – symbol zawodu 333108 

2. Dopuszcza się zmianę zawodów i specjalności w zależności od potrzeb na rynku pracy 

oraz zainteresowań młodzieży słuchaczy. 

3. Zespół Szkół prowadzi Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach wymienionych 

w ust. 1. 

 

§ 6. 

 

Zespół Szkół jest jednostką budżetową utrzymywaną i prowadzoną przez organ administracji 

samorządowej. 

 

§ 7. 

 

1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej okrągłej, metalowej dużej i małej z godłem 

w środku w otoku napis Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej ul. 

Spółdzielców 1. 

2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową podłużną wspólną dla wszystkich szkół 

wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespół Szkół im. W. Witosa, adres ul. 

Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka oraz numer telefonu 033874-27-71. 

 

Rozdział 2 

Misja Zespołu Szkół i model absolwenta 

§ 8. 

 

1. Zespół Szkół opracował Misję Zespołu Szkół i Model Absolwenta. Stanowią one 

integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym 

z głównych celów Zespołu Szkół. 

2. Misja Zespołu Szkół 

„Człowiek jest wielki nie prze z to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz 

przez to, czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II. 
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3. Jako Zespół Szkół, jesteśmy po to, aby nauczać, kształtować postawy, inspirować 

i nadawać kierunek działaniom, tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę 

indywidualnych możliwości uczniów, wspierać rodzinę w procesie wychowania, w oparciu o 

uniwersalny system wartości i kontynuowanie tradycji. 

 

4. Jesteśmy Zespołem Szkół traktującym podmiotowo uczniów, rodziców (należy przez to 

rozumieć także prawnych opiekunów dziecka i inne osoby sprawujące pieczę) i nauczycieli, 

integrującym się ze społecznością lokalną i otwartym na inicjatywy. Tworzymy warunki 

nauki i pracy sprzyjające wykształceniu kompetentnego, zdrowego i twórczo myślącego 

absolwenta. 

 

5. Model absolwenta Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej 

Absolwent Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej to obywatel Europy 

XXI wieku, który: 

1) W swoim postępowaniu dąży do prawd; 

2) Jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych; 

3) Posługuje się sprawnie językami obcymi; 

4) Wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne; 

5) Wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów; 

6) Jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury. 

 

6. Absolwent Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej to człowiek: 

1) Umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole; 

2) Twórczo myślący; 

3) Umiejący skutecznie się porozumiewać; 

4) Umiejący stale się uczyć i doskonalić; 

5) Umiejący planować swoją pracę i ją organizować. 

 

 

DZIAŁ II 

Cele i zadania Zespołu Szkół oraz sposoby ich realizacji 

 

Rozdział 1 

Cele i zadania Zespołu Szkół 

§ 9. 

 

1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz 

w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów i oraz potrzeb danego 

środowiska. 

2. Głównymi celami Zespołu Szkół jest: 

1) Prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 
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2) Zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) Dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

4) Przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

5) Realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na 

zasadach określonych w Statucie i stosownie do formy organizacyjnej Zespołu Szkół oraz 

prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju. 

3. Szczegółowe cele i zadania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół określają 

odpowiednio ich statuty. 

 

§ 10. 

 

Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Zespołu Szkół, nauczyciele i zatrudnieni 

pracownicy administracyjno – obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią 

pedagogiczno- psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi 

i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

 

Rozdział 2 

Sposoby realizacji zadań Zespołu Szkół 

§ 11. 

 

Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Zespołu Szkół, nauczyciele wraz z uczniami 

w procesie działalności lekcyjnej, poza lekcyjnej i poza szkolnej, we współpracy z rodzicami, 

organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi 

i kulturalnymi regionu. 

 

§ 12. 

 

Zespół Szkół kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie 

diagnozuje oczekiwania wobec Zespołu szkół, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość 

realizacji tych oczekiwań. 

 

§ 13. 

1. W Zespole Szkół organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana 

jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

3. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy 

materialnej oraz organizację nauczania uczniów z niepełnosprawnością określają statuty 

poszczególnych jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół. 
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§ 14. 

 

W Zespole Szkół obowiązuje Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. Bieżące 

działania wychowawcze i profilaktyczne określa Plan działań wychowawczych 

i profilaktycznych, które są corocznie ewaluowane przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu 

z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

 

§ 15. 

 

Zespół Szkół wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 16. 

 

1. W Szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 

2. Do zadań koordynatora należy: 

1) Integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów Zespołu Szkół (nauczycieli, 

uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole; 

2) Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi Zespół Szkół 

w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów; 

3) Popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów; 

4) Opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów; 

5) Prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa uczniów i słuchaczy; 

6) Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w Zespole Szkół; 

7) Podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 

3. W Zespole Szkół stosowane są „Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy 

szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością oraz 

demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją” opracowane przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z Komendę Główną Policji, „Strategia 

działań wychowawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem” 

w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej. 

4. W Zespole Szkół stosowana jest procedura Niebieskiej Karty, której celem jest 

dokumentowanie i zapobieganie występowaniu przemocy domowej. 

 

DZIAŁ III 

Organizacja pracy Zespołu Szkół 

 

Rozdział 1 

Organy Zespołu Szkół i ich kompetencje 

§ 17. 

 

Organami Zespołu Szkół są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej; 



8  

2) Rada Pedagogiczna - wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej; 

3) Rada Rodziców –wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. 

Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej; 

4) Samorząd Uczniowski - wspólny dla wszystkich szkół. 

 

§ 18. 

 

Każdy z wymienionych organów w § 17działa zgodnie z Ustawą – Prawo oświatowe. Organy 

kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. 

Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu Szkół. 

 

§ 19. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół: 

1) Kieruje Zespołem Szkół, jako jednostką samorządu terytorialnego oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz; 

2) Jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

3) Jest organem nadzoru pedagogicznego; 

4) Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

5) Wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 

 

§ 20. 

Dyrektor Zespołu Szkół 

 

1. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności: 

1) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

2) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

3) Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia 

o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

4) Powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 

5) Opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów, w tym po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, wyznacza przedmioty, które będą 

realizowane w zakresie rozszerzonym, uwzględniając minimalną liczbę godzin 

przeznaczonych na realizację tych przedmiotów; 

6) Sprawuje nadzór pedagogiczny, w ramach, którego: 

a) Przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości 

pracy szkoły, 

b) Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 

c) Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

- diagnozę pracy szkoły, 
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- planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego, 

- prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad, 

d) Monitoruje pracę szkoły; 

7) PrzedkładaRadziePedagogicznejnierzadziejniżdwarazywciągurokuogólnewnioskiwynikają

ce z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu Szkół; 

8) Dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

9) Podaje do publicznej wiadomości, co roku szkolny zestaw podręczników, który będzie 

obowiązywał w Zespole Szkół od początku następnego roku szkolnego; 

10) Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

11) Stwarza warunki do działania w Zespole Szkół wolontariuszy, stowarzyszeń 

i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej i innowacyjnej 

w Zespole Szkół; 

12) Organizuje pomoc psychologiczno– pedagogiczną; 

13) Kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez zamieszkałych w obwodzie Zespołu Szkół 

uczniów; 

14) Zawiadamia przedstawiciela jednostki samorządowej na terenie, której mieszka uczeń 

Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej lub słuchacz Kwalifikacyjnego 

Kursu Zawodowego, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do Zespołu Szkół w terminie 

14 dni od dnia przyjęcia oraz informuje odpowiednio JST o zmianach w spełnianiu 

obowiązku nauki w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian; 

15) Ustala w porozumieniu z organem prowadzącym zawody, w których kształci Zespół 

Szkół, po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, co do zgodności 

z potrzebami rynku pracy; 

16) Informuje w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia na kwalifikacyjnym kursie 

zawodowym okręgową komisję egzaminacyjną; 

17) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów kwalifikacyjnych; 

18) Dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 

Pedagogiczną. Dyrektor Zespołu Szkół jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie 

programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

19) PowołujespośródnauczycieliispecjalistówzatrudnionychwZespoleSzkółzespołyprzedmiot

owe, problemowo-zadaniowe i Zespół Wspierający ds. Pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

20) Zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka obcego 

nowożytnego w oparciu o odrębne przepisy; 

21) Udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie; 

22) Skreśla ucznia z listy uczniów; 

23) Wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 

24) Powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych 

i sprawdzających na zasadach określonych w Statucie Zespołu Szkół; 

25) Inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 

26) Opracowuje ofertę realizacji w Zespole Szkół zajęć dwóch godzin wychowania 
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fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i poza opiniowaniu przez Radę 

Pedagogiczną Radę Rodziców; 

27) Ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 

z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela; 

28) Współdziała ze szkołami wyższymi w sprawie organizacji praktyk pedagogicznych. 

 

2. Organizuje działalność Zespołu Szkół, a w szczególności: 

1) Opracowuje do 21 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 

2) Opracowuje planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadza niezbędne zmiany po 

wszelkich zmianach organizacyjnych; 

3) Przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych; 

4) Prowadzi ewidencje godzin nadliczbowych nauczycieli; 

5) Określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

6) Wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach 

dni wolne od zajęć; 

7) Dba o właściwe wyposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

8) Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Zespołu Szkół ustalonego porządku oraz 

dbałości o estetykę i czystość; 

9) Opracowuje projekt planu finansowego Zespołu Szkół i przedstawia go celem 

zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

10) Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół; 

ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

11) Dokonuje, co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 

technicznego urządzeń; 

12) Odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Zespołu Szkół 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

13) Organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych; 

14) Wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; 

 

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

1) Nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu 

Szkół; 

2) Powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 

3) Dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników 

samorządowych; 

4) Opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 

5) Dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 

6) Przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom 

i pracownikom administracji i obsługi Zespołu Szkół; 
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7) Występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli 

i pracowników; 

8) Udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy; 

9) Załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

10) Wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

11) Przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez 

organ prowadzący; 

12) Dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

13) Określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

14) Współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do 

opiniowania i zatwierdzania; 

 

4. Sprawuje opiekę nad uczniami: 

1) Tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

2) Powołuje Komisję Stypendialną; 

3) UstalawporozumieniuzorganemprowadzącymipozasięgnięciuopiniiKomisjiStypendialneji

Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe; 

4) Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Zespołu Szkół; 

5) Opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania 

pomocy materialnej na zakup podręczników; 

6) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej 

w Zespole Szkół; 

7) Realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa Żywności i Żywienia dotyczące środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży w Zespole Szkół (m.in. Poprzez zawieranie 

odpowiednich zapisów w umowach z ajentami, prowadzącymi szkolne punkty sprzedaży) 

oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze w ramach Żywienia zbiorowego, 

a także w zakresie ograniczenia środków spożywczych niezalecanych dla rozwoju dzieci 

i młodzieży, ponadto w zakresie uwzględniania norm żywienia; 

8) Współpracuje z osobami / instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

dziećmi i młodzieżą, oraz rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub 

higienicznych, 

§ 21. 

 

1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Zespołu 

Szkół. 

2. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym 

ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

3. Dyrektor za wykonywane zadania ponosi odpowiedzialność przed organem prowadzącym 

i nadzorującym, w zakresie określonym aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

§ 22. 

Dyrektor Zespołu Szkół wykonuje inne zadania, niewymienione w statucie, wynikające 

z przepisów prawa. 
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§ 23. 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w Zespole Szkół oraz pielęgniarka szkolna. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego 

Witosa w Suchej Beskidzkiej. 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać 

udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 

wniosek Rady Pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz przedstawiciele pracodawców, organizacji 

pracodawców, samorządu gospodarczego lub innych organizacji gospodarczych, 

stowarzyszeń lub samorządów zawodowych oraz sektorowych rad do spraw kompetencji.  

5. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział 

w posiedzeniu Rady Pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu Dyrektora Zespołu Szkół. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

7. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1) Uchwala regulamin swojej działalności; 

2) Podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) Podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi z niepełnosprawnością po 

uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody 

rodziców; 

4) Może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców 

nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę 

czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 

5) Może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 

6) Zatwierdza plan pracy na każdy rok szkolny; 

7) Podejmujeuchwaływsprawieeksperymentupedagogicznegopozaopiniowaniuichprojektówp

rzez Radę Rodziców; 

8) Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

9) Uchwala Statut Zespołu Szkół i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do Statutu; 

10) Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

Zespołu. 

8. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 7 pkt.2 o wynikach 

klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga Dyrektor szkoły. W przypadku, gdy Dyrektor 

szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga 

nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. Dokumentację dotyczącą 
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klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, podpisuje odpowiednio 

Dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 

9. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

1) Opiniuje organizację pracy Zespołu Szkół, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) Opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego przed dopuszczeniem do 

użytku szkolnego; 

3) Opiniuje wykaz przedmiotów, które są realizowane w Zespole Szkół w zakresie 

rozszerzonym; 

4) Opiniuje propozycje Dyrektora Zespołu Szkół w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin 

ponadwymiarowych; 

5) Wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu dojrzałości i 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rodzaju niepełnosprawności lub 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

6) Opiniuje projekt innowacji do realizacji w Zespole Szkół; 

7) Opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

8) Opiniuje projekt finansowy Zespołu Szkół Składany przez Dyrektora; 

9) Opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora Zespołu Szkół; 

10) Opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza 

i innowacyjna; 

11) Wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora; 

12) Opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

13) Opiniuje kandydatów na stanowisko Wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze; 

14) Opiniuje wniosek o skreślenie z listy uczniów. 

10. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) Przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do Statutu; 

2) Może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Zespołu 

Szkół lub z innych funkcji kierowniczych w Zespole Szkół; 

3) Uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu Szkół; 

4) Głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Zespołu Szkół; 

5) Ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Zespołu Szkół i występuje z wnioskami do 

organu prowadzącego; 

6) Uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

7) Rozpatruje wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach Zespołu 

Szkół, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 

8) Wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu 

Szkół; 

9) Wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy; 

10) Zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.  
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11. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są 

podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków. 

12. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami 

pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem 

kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

13. Dyrektor Zespołu Szkół wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

Zespół Szkół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę 

protokołów przechowuje się w archiwum Zespołu Szkół zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną. 

15. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane nieujawniania 

spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół. 

 

§ 24. 

Rada Rodziców 

 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. 

Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej. 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Zespołu Szkół. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców z każdego oddziału 

szkolnego. 

4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Zespołu Szkół oraz 

podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Zespołu Szkół. 

5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Zespołu 

Szkół. 

6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

1) Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań Zespołu Szkół; 

2) Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Zespołu Szkół, a także 

ustalanie zasad użytkowania tych funduszy; 

3) Zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Zespołu Szkół, 

rzeczywistego wpływu na działalność Zespołu Szkół, wśród nich zaś: 

a) Znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół i w klasie, 

uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub 

trudności, 

b) Znajomość Statutu Zespołu Szkół, regulaminów szkolnych, „Wewnątrz szkolnych zasad 

oceniania”, 

c) Uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 

d) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Zespołu Szkół, 

e) Określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców. 
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7. Rada rodziców może wystąpić do Dyrektora z propozycją obsady wychowawców 

klasowych bądź zmiany w tej obsadzie, a także o zmianę nauczyciela z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych. 

8. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Zespołu Szkół, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach Zespołu Szkół. 

9. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Zespołu Szkół; 

3) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu Szkół; 

4) Opiniowanie decyzji Dyrektora o dopuszczeniu do działalności w Zespole Szkół 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

a szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Zespołu Szkół; 

5) Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu; 

6) Opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

7) Opiniowanie ustalonych przez Dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych w 

przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu. 

10. Rada Rodziców może: 

1) Wnioskować do Dyrektora Zespołu Szkół o dokonanie oceny nauczyciela, 

2) Występować do Dyrektora Zespołu Szkół, innych organów Zespołu Szkół, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkolnych; 

3) Delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół; 

4) Delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

11. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji 

konkursowej na Dyrektora Zespołu Szkół. 

12. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

z zapisami Statutu Zespołu Szkół. 

13. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Szkół, Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

14. Ww. fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady 

rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania 

funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie 

udzielone przez Radę Rodziców. 
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§ 25. 

Samorząd Uczniowski 

 

1. W Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej działa Samorząd 

Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami 

ogółu uczniów. 

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 Szkół. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Zespołu Szkół, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

1) Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) Prawo do organizacji Życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z Dyrektorem; 

6) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

7) Opiniowania organizacji Zespołu Szkół, a szczególności dni wolnych od zajęć. 

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi Zespołu 

Szkół. 

7. Samorządwporozumieniuzdyrektoremszkołymożepodejmowaćdziałaniazzakresuwolontari

atu. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. 

 

§ 26. 

Zasady współpracy organów Zespołu Szkół 

 

1. Wszystkie organa Zespołu Szkół współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ 

w granicach swoich kompetencji. 

2. Każdy organ Zespołu Szkół planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań 

powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane 

są Dyrektorowi Zespołu Szkół w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu 

organowi Zespołu Szkół. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 

realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie 
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naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organa Zespołu Szkół mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Uchwały organów Zespołu Szkół prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie 

pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Zespołu Szkół 

poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, 

a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia 

dzieci według zasad w Statucie Zespołu Szkół. 

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Zespołu Szkół, z zachowaniem drogi 

służbowej i zasad ujętych w niniejszym Statucie. 

 

 

§ 27. 

 

1. RodziceinauczycielewspółdziałajązZespołemSzkółwsprawachwychowaniaikształceniadzie

ci. 

2. Rodzice współpracując z Zespołem Szkół mają prawo do: 

1) Znajomości Statutu Zespołu Szkół, a w szczególności do znajomości celów i zadań 

Zespołu Szkół, programu wychowawczego Zespołu Szkół; 

2) Zgłaszania do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego swoich propozycji; wnioski 

i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady 

Pedagogicznej; 

3) Współudziału w pracy wychowawczej; 

4) Znajomości organizacji pracy Zespołu Szkół w danym roku szkolnym. Informacje te 

przekazuje Dyrektor Zespołu Szkół po zebraniu Rady Pedagogicznej; 

5) Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców 

i przypadkach wymagających ich znajomości; 

6) Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, frekwencji, 

postępów w nauce i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań 

rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu 

i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie); 

7) Uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - 

porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna; 

8) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Zespołu Szkół: Dyrektorowi Zespołu 

Szkół, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców. 
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§ 28. 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Zespołu Szkół 

 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców: 

1) Prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 

Dyrektora Zespołu Szkół; 

2) Przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) Dyrektor Zespołu Szkół podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów –

strony sporu; 

4) O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Zespołu Szkół oraz 

podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Zespołu Szkół. 

3. W przypadku sporu między organami Zespołu Szkół, w którym stroną jest Dyrektor, 

powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów Zespołu Szkół, z tym, że Dyrektor Zespołu Szkół wyznacza 

swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

4. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

5. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego, jako 

rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu 

prowadzącego. 

6. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej 

poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów. 

7. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” 

z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 

8. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

 

§ 29. 

 

Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 

poszczególnych organów Zespołu Szkół organizuje Dyrektor Zespołu Szkół. 

 

§ 30. 

 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu Szkół tworzy się następujące 

stanowiska kierownicze: 

1) Wicedyrektor d/s wychowawczych i promocji szkoły; 

2) Wicedyrektor d/s dydaktycznych; 

3) Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego 

4) Kierownik internatu; 

5) Kierownik Administracyjno –Gospodarczy; 

2. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 Dyrektor Zespołu Szkół opracowuje 
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szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami 

i organizacją Zespołu Szkół. 

 

 

§ 31. 

Praktyki studenckie 

 

1. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej może przyjmować studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na 

podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół lub - za 

jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za 

dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony Wicedyrektor Zespołu Szkół. 

 

 

DZIAŁ IV 

Zasady organizacji pracy Zespołu Szkół 

 

Rozdział 1 

Szczegółowe zasady organizacji pracy Zespołu Szkół 

§32. 

 

Do realizacji zadań statutowych Zespół Szkół posiada: 

1) Sale lekcyjne; 

2) Bibliotekę; 

3) Pracownie komputerowe; 

4) Salę gimnastyczną; 

5) Pracownie do kształcenia przedmiotów zawodowych; 

6) Internat; 

7) Pokój pedagoga szkolnego; 

8) Pokój doradcy zawodowego; 

9) Gabinet pielęgniarki szkolnej; 

 

§ 33. 

 

W Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej działa biblioteka wraz 

z czytelnią. 

1. Biblioteka jest: 

1) Interdyscyplinarną pracownią ogólno szkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach 

prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad 

zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; 

2) Ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

2. Zadaniem biblioteki w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej jest: 

1) Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 
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2) Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej; 

3) Prowadzenie działalności informacyjnej; 

4) Zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 

5) Podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

6) Wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

7) Przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów 

do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 

8) Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

9) Kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

10) Organizacja wystaw okolicznościowych i konkursów. 

3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy: 

1) W zakresie pracy pedagogicznej: 

a) Udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 

przedmiotowych, 

b) Prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej 

zbiory, 

c) Zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania 

informacji, 

d) Udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 

zainteresowań i potrzeb, 

e) Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz 

związany z nią indywidualny instruktaż, 

f) Współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji 

szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno– 

wychowawczych Zespołu Szkół, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów 

i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

g) Udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki. 

2) W zakresie prac organizacyjno-technicznych: 

a) Przedkładanie Dyrektorowi Zespołu Szkół projektu budżetu biblioteki, 

b) Troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 

c) Gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym Zespołu Szkół i jej potrzebami, 

przeprowadzanie ich selekcji, 

d) Prowadzenie ewidencji zbiorów, 

e) Klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów, 

f) Organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

g) Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, 

indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 

h) Planowanie pracy: opracowanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz 

terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych, 

i) Składanie do Dyrektora Zespołu Szkół rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny 

stanu czytelnictwa w Zespole Szkół, 

j) Korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu 

pracy. 

4. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, 
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kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w Zespole 

Szkół programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Zespołu Szkół. 

5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki 

przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli 

określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki. 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół, który: 

1) Zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) Zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi 

według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia 

zawodowego; 

3) Przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność 

biblioteki; 

4) Zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy; 

5) Wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej, 

informacyjnej i medialnej; 

6) Inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu 

edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w Zespole Szkół; 

7) Zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy 

zmianie bibliotekarza; 

8) Nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności 

i planie pracy biblioteki. 

8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Zespołu Szkół lub dotowane przez Radę 

Rodziców i innych ofiarodawców. 

 

 

§ 35. 

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie MEN w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

 

§ 36. 

 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Zespołu Szkół na podstawie ramowych 

planów nauczania oraz planu finansowego Zespołu Szkół. Arkusz organizacji podlega 

zatwierdzeniu przez organ prowadzący Zespół Szkół. 

 

§ 37. 

Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy. 

 

1. Zespoły nauczycielskie może powołać Dyrektor Zespołu Szkół. 
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2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1) Planowania i organizacji procesów zachodzących w Zespole Szkół; 

2) Koordynowania działań w Zespole Szkół; 

3) Zwiększenia skuteczności działania; 

4) Ułatwienia wykonywania zadań stojących przed Zespołem Szkół i nauczycielami; 

5) Doskonalenia umiejętności indywidualnych; 

6) Zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 

7) Doskonalenia współpracy zespołowej; 

8) Wymiany doświadczeń między nauczycielami; 

9) Wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy, jakości nauczania, wychowania 

i organizacji; 

10) Ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności 

w wykonywaniu zadań; 

11) Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli; 

3. W Zespole Szkół powołuje się zespoły stałe i doraźne. 

4. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor Zespołu 

Szkół może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian 

kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 

5. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje Dyrektor do wykonania okresowego 

zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu. 

6. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 

7. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy Dyrektorowi 

Zespołu Szkół w terminie do 20 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza 

Dyrektor Zespołu Szkół. 

8. Zebrania są protokółowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy 

analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń 

lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole. 

9. Przewodniczący przedkłada na radzie pedagogicznej dwa razy w ciągu roku sprawozdanie 

z prac zespołu. 

10. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.  

11. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 

12. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, 

komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy 

własnej. 

 

§ 38. 

Rodzaje zespołów nauczycielskich 

 

W Zespole Szkół powołuje się następujące stałe zespoły: 

1) Zespół Wychowawczy; 

2) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistyczno –Społecznych; 

3) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Ścisłych; 

4) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Hotelarsko – Gastronomiczno –Turystycznych; 

5) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Ekonomiczno –Informatycznych; 
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6) Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych; 

7) Zespół ds. Sportu i Bezpieczeństwa; 

8) Zespół ds. Doradztwa Zawodowego; 

9) Zespół ds. Promocji Zespołu Szkół; 

10) Zespół ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  

 

 

 

DZIAŁ V 

Pracownicy Zespołu Szkół 

 

Rozdział 1 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół 

 

§ 40. 

Zadania nauczycieli 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada, za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; 

5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka; 

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

3. Szczegółowe zadania i obowiązki nauczycieli opisane są w statucie Technikum nr 1 

w Suchej Beskidzkiej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Suchej Beskidzkiej. 

 

§ 41. 

Zadania wychowawców klas 

 

Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do Życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 
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pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

 

§ 42. 

 

1. W Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej obowiązuje Regulamin 

Pracy, ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

działającymi w placówce. 

2. Każdy pracownik Zespołu Szkół jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień 

zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik 

Zespołu Szkół potwierdza własnoręcznym podpisem. 

 

§ 43. 

 

1. W Zespole Szkół mogą działać związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych 

pracowników Zespołu Szkół. 

2. Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Zespołu Szkół 

działają zgodnie ze swoimi Statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami 

prawnymi. 

 

 

DZIAŁ IX 

Ceremoniał szkolny 

§ 44. 

 

Zespół Szkół posiada symbole szkolne: 

1. Sztandar Zespołu Szkół: 

1) Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez 

Dyrektora Zespołu Szkół nauczycieli.  

2) W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klasy sztandarowej; 

3) Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. 

W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie; 

4) Insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia 

do lewego boku i białe rękawiczki; 

5) Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza nimi na zaproszenie innych 

szkół i instytucji lub organizacji; 

6) Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod 

głowicą(orłem); 

7) Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie 

sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu; 

8) Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru 

wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” Odpowiednie komendy podaje 

osoba prowadząca uroczystość; 

9) Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. 

Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla 
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sztandar; 

10) sztandar oddaje honory: 

a) Na komendę „do hymnu”, 

b) W czasie wykonywania „Roty”, 

c) W trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych, 

d) W trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, 

e) Podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację Zespołu Szkół, 

f) W trakcie uroczystości kościelnych. 

2. Godło/logo Zespołu Szkół prezentuje inicjały Patrona oraz nazwę Zespołu Szkół na 

zielonym tle. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów 

szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.; 

3. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień 

Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), 

Święto Niepodległości (11 listopada); 

4. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru Zespołu Szkół: 

1) Rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) Święto Zespołu Szkół i ślubowanie klas pierwszych, 

3) Zakończenie roku szkolnego, 

4) Uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru Zespołu 

Szkół. 

5. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych: 

1) Na komendę prowadzącego uroczystość: 

a) „Baczność, Sztandar Zespołu Szkół wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę 

zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”; 

b) „Do hymnu” w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu 

państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej; 

c) „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia 

komendą „Spocznij”; 

d) „Do przekazania sztandaru ”uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone 

miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. 

Asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu 

(szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; 

„Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada 

komenda „Spocznij”. 

e) Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, 

Sztandar Zespołu Szkół wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę 

zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”. 
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Dział IXa 

Zasady funkcjonowania Szkolnego Schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół im. 

Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej  

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

§ 45. 

 

1. Szkolne Schronisko młodzieżowe przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej 

Beskidzkiej zwane dalej „Schroniskiem” jest placówką oświatowo-wychowawczą, której 

podstawą funkcjonowania jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. zwana 

dalej „Ustawą” oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.  

2. Nazwa placówki brzmi: Szkolne Schronisko młodzieżowe przy Zespole Szkół im. 

Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej. 

3. Siedzibą Schroniska jest wydzielona część - III piętro budynku Internatu Zespołu Szkół 

im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej przy ul. Spółdzielców 1.  

4. Ustalona nazwa schroniska jest używana w pełnym brzmieniu, a na pieczęciach 

i stemplach może być używany czytelny skrót tej nazwy, w brzmieniu: „SSM przy ZS im. W. 

Witosa w Suchej Beskidzkiej”.  

5. Schronisko może używać okolicznościowej pieczątki ozdobnej z wizerunkiem 

zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu.  

6. Schronisko wchodzi w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, 

zwanego dalej Zespołem Szkół.  

7. Organem prowadzącym Schronisko jest powiat suski.  

8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.  

9. Schronisko oznaczone jest trójkątną tablicą o wymiarach 60x60x60 cm z napisem 

„Szkolne Schronisko młodzieżowe” wykonanym dużymi białymi literami na zielonym tle.  

10.Schronisko jest jednostką budżetową, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach 

określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do 

tej ustawy.  

 

Rozdział II  

Cele i zadania Schroniska  

§ 46. 

 

1. Celem działalności Schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, jako 

aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej 

i informacji krajoznawczo-turystycznej.  

2. Zadaniem Schroniska jest:  

1) Zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych 

i wspieranie kierowników wycieczek w opiece wychowawczej nad uczniami,  

2) Popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku,  

3) Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,  

4) Promocja powiatu suskiego,  
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5) Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w Schronisku.  

3. Schronisko realizuje swoje zadania poprzez:  

1) Udostępnianie bazy noclegowej,  

2) Pomoc w organizacji różnych form wypoczynku,  

3) Prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej oraz udostępnianie 

bieżącej oferty kulturalnej dotyczącej regionu.  

4. Schronisko w miarę posiadanych wolnych miejsc niewykorzystanych przez dzieci, 

młodzież i nauczycieli może świadczyć usługi dla pozostałych osób fizycznych i prawnych, 

pod warunkiem przestrzegania regulaminu schroniska.  

 

Rozdział III 

Dyrektor i pracownicy Schroniska 

§ 47. 

 

1. Działalnością Schroniska kieruje Dyrektor Schroniska.  

2. Do zadań Dyrektora w ramach kierowania Schroniskiem należy w szczególności:  

1) Realizowanie wraz z zatrudnionymi pracownikami celów i zadań wynikających z Ustawy, 

w szczególności stwarzanie odpowiednich warunków do realizacji zadań statutowych 

placówki,  

2) Organizowanie pracy i nadzór nad zatrudnionymi pracownikami wynikający 

z obowiązków dyrektora, jako kierownika zakładu pracy,  

3) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Schroniska, decydowanie w sprawach nagród i kar 

oraz rozstrzyganie sytuacji konfliktowych dotyczących podległego personelu,  

4) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki i odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie,  

5) Ustalanie planu finansowego Schroniska, gospodarowanie tymi środkami zgodnie 

z działalnością ustawową i statutową Schroniska,  

6) Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki,  

7) Planowanie zakresu prac modernizacyjno – remontowych dotyczących Schroniska i ich 

realizacja, egzekwowanie przepisów bhp i ppoż.,  

8) Decydowanie w sprawach spornych wynikłych w trakcie egzekwowania przestrzegania 

Regulaminu Schroniska,  

9) Wnioskowanie do organu prowadzącego, w sprawach dotyczących zmian w statucie 

i cenniku opłat za usługi oraz utrzymywanie ścisłej współpracy z organem prowadzącym 

Schronisko,  

10) Współpraca z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży,  

11) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.  

3. Schronisko może zatrudniać pracowników pedagogicznych, w tym na stanowiskach 

kierowniczych a także pracowników administracji i obsługi w ramach limitu etatów 

określonych przez organ prowadzący.  

4. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.  
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§ 48. 

 

1. Do zadań pracownika pedagogicznego należy w szczególności:  

1) Organizacja zajęć o charakterze edukacyjno-wychowawczo - opiekuńczym na terenie 

Schroniska i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,  

2) Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych,  

3) Promocja powiatu suskiego przez prowadzenie zajęć o charakterze historycznym, 

kulturowym i geograficznym,  

4) Wspomaganie kierowników wycieczek w opiece nad młodzieżą.  

5) Współpraca z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci 

i młodzieży,  

6) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Schroniska.  

2. Do zadań Głównego Księgowego należy:  

1) Prowadzenie rachunkowości jednostki,  

2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,  

3) Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z 

planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych,  

4) Prowadzenie dokumentacji, statystyki i sprawozdawczości finansowej.  

3. Do zadań referenta ds. Finansowych należy w szczególności:  

a) Sporządzanie listy płac,  

b) Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji 

podatkowych i terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego,  

c) Rozliczanie należności z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i terminowe 

przekazywanie do oddziału ZUS  

d) Prowadzenie ewidencji list płac  

e) Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań statystycznych.  

4) Do zadań recepcjonisty należy w szczególności:  

a) Prowadzenie recepcji Schroniska,  

b) Prowadzenie bieżącej dokumentacji administracyjnej i innych prac biurowych, w tym 

zgłoszeń rezerwacji miejsc noclegowych w Schronisku i księgi meldunkowej,  

c) Przyjmowanie grup wycieczkowych i indywidualnych turystów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

d) Informowanie gości o warunkach pobytu w Schronisku, udzielanie im wszelkiej możliwej 

pomocy w zakresie korzystania z obiektu i jego otoczenia oraz organizacji wypoczynku,  

e) Wspomaganie kierowników wycieczek w opiece nad młodzieżą,  

f) Czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu Schroniska,  

g) Dozór mienia, dbanie o porządek i estetykę obiektu, jego wyposażenia oraz otoczenia, 

a także bezpieczeństwo osób,  

h) Prowadzenie magazynu,  

i) Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Schroniska.  

5) Do zadań konserwatora należy w szczególności:  

a) Dbanie o stan higieniczno-sanitarny, porządek i estetykę obiektu, jego wyposażenia 

i otoczenia,  
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b) Zgłaszanie Dyrektorowi Schroniska uszkodzenia stanu technicznego pomieszczeń i sprzętu 

oraz potrzeb materiałowych niezbędnych do utrzymania prawidłowego funkcjonowania 

obiektu,  

c) Zabezpieczenie właściwego funkcjonowania, konserwacja i wykonywanie drobnych 

napraw sprzętu i urządzeń oraz wyposażenia obiektu,  

d) Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Schroniska.  

6) Do zadań sprzątaczki należy w szczególności:  

a) Utrzymanie porządku, higieny i czystości pomieszczeń oraz otoczenia Schroniska,  

b) Dbałość o estetykę pomieszczeń i otoczenia Schroniska,  

c) Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Schroniska.  

7) Szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności ustala Dyrektor Schroniska.  

  

Rozdział IV 

Organizacja Schroniska i Gospodarka finansowa 

§49. 

 

1. Schronisko jest zorganizowane, jako placówka „całoroczna”. 

2. Przyjmowanie osób do Schroniska odbywa się w godzinach 8
00

 -10
00 

i 17
00 

– 21
00

.  

3. Doba w Schronisku trwa od godziny 17
00

 do godziny 10
00

 dnia następnego.  

4. W godzinach 10
00 

– 17
00

 trwają na terenie placówki prace administracyjno-porządkowe.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Dyrektorem Schroniska, 

można przebywać w schronisku w godzinach 10
00 

– 17
00

.  

6. W Schronisku mogą być organizowane także: kolonie, półkolonie, obozy oraz zielone 

szkoły.  

7. Kwaterowanie dzieci i młodzieży w placówce prowadzone jest w pomieszczeniach 

noclegowych oddzielnych dla dziewcząt i chłopców.  

8. Opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych kwaterowani są wspólnie ze swoimi 

wychowankami.  

9. Schronisko może zapewnić wyżywienie dla osób korzystających ze Schroniska.  

10. Zasady usuwania zniszczeń i uszkodzeń w mieniu/wyposażeniu Schroniska określa 

Dyrektor Schroniska.  

 

§ 50. 

 

1. Szczegółową organizację działania Schroniska w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny placówki opracowany przez Dyrektora Schroniska, podlegający zatwierdzeniu 

przez organ prowadzący.  

2. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Schroniska określa Regulamin 

Schroniska, opracowany przez Dyrektora Schroniska.  

3. Schronisko prowadzi książkę meldunkową osób korzystających ze Schroniska oraz 

terminarz rezerwacji miejsc.  

4. Do księgi meldunkowej wpisuje się, z zastrzeżeniem ust. 5, w szczególności:  

1) Imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania osoby korzystającej z noclegu,  
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2) Numer i serię dokumentu, na podstawie, którego stwierdza się tożsamość osoby 

korzystającej z noclegu (paszportu, dowodu osobistego, legitymacji ze zdjęciem, legitymacji 

PTSM lub dokumentu uprawniającego do uzyskania zniżek),  

3) Datę zakwaterowania i wykwaterowania oraz ilość udzielonych noclegów,  

4) Nr dowodu zapłaty za noclegi (paragonu fiskalnego, rachunku).  

5. W przypadku wycieczek szkolnych i imprez grupowych do księgi meldunkowej, o której 

mowa w ust. 3, wpisuje się imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania 

kierownika wycieczki lub imprezy, numer i serię dokumentu, na podstawie, którego stwierdza 

się jego tożsamość, datę zakwaterowania i ilość udzielonych noclegów oraz nr dowodu 

zapłaty za noclegi, a także nr listy uczestników wycieczki lub imprezy.  

6. Listy uczestników wycieczek szkolnych i imprez grupowych zawierające dane, o których 

mowa w ust. 4 lit. A dołącza się do księgi meldunkowej.  

7. System rezerwacji miejsc noclegowych w Schronisku:  

1) Rezerwacje przyjmowane są według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa 

dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów,  

2) Grupy złożone, z co najmniej 10 osób dokonują rezerwacji listownie, telefonicznie lub 

pocztą elektroniczną, co najmniej na dwa tygodnie przed przyjazdem do Schroniska podając 

czas pobytu, dzień i godzinę przybycia, ilość uczestników oraz adres i nazwę organizatora,  

3) Turyści w grupach poniżej 10 osób są przyjmowani bezpośrednio w Schronisku w miarę 

wolnych miejsc, z tym, Że pierwszeństwo mają dzieci oraz młodzież szkolna i studencka,  

4) Dyrektor Schroniska może zażądać wpłaty zaliczki przekazem pocztowym lub na konto 

Zespołu Szkół w wysokości do 30% kosztów planowanego pobytu,  

5) W przypadku opisanym w ust. 7 lit. D rezerwacja jest ważna po wpłaceniu uzgodnionej 

z Dyrektorem Schroniska kwoty zaliczki.   

8. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i wartościowe przedmioty 

pozostawione w placówce przez osoby korzystające ze Schroniska.  

9. Za usługi świadczone przez Schronisko pobierane są opłaty, których wysokość określa 

Zarząd Powiatu Suskiego.  

10. Schronisko udziela zniżek określonych w cenniku opłat za usługi, wprowadzonym przez 

Zarząd Powiatu Suskiego.  

 

Rozdział V  

Wyposażenie Schroniska  

§ 51. 

 

Schronisko posiada zgodnie z normami:  

1) Pomieszczenia w wydzielonej części budynku (III piętro) z 70 miejscami noclegowymi w 

pokojach dwuosobowych, trzyosobowych i czteroosobowe.  W okresie od 1 lipca do 25 

sierpnia zwiększa się liczbę miejsc w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym o liczbę miejsc 

noclegowych w internacie, tj. o 76 do 146 miejsc noclegowych. 

2) Powierzchnię mieszkalną w pokojach nie mniejszą niż 4 m² na osobę, przy wyposażeniu w 

łóżka jednopoziomowe,  

3) Pomieszczenia mieszkalne wyposażone w łóżka lub tapczany, kołdry, koce, bieliznę 

pościelową, szafy ubraniowe, stół, krzesła, kosz na śmieci,  
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4) Pomieszczenia do przechowywania bagażu i sprzętu turystycznego, suszenia odzieży, 

czystej i brudnej pościeli,  

5) Świetlicę, podręczną kuchnię,  

6) Ogrzewanie zapewniające utrzymanie w pomieszczeniach temperaturę, co najmniej 18 
o
 C.  

 

§ 52. 

 

W Schronisku w widocznym i ogólnie dostępnym miejscu umieszczone są:  

1) Ekspozycje i materiały informacyjne o regionie,  

2) Informacje turystyczne, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonów, informacją 

o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie Żywieniowej, a także 

lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych wraz z bieżącą ofertą,  

3) Statut i regulamin oraz cennik opłat za usługi Schroniska,  

4) Książka skarg i wniosków.  

 

Rozdział VI 

Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży oraz innych osób przebywających w Schronisku 

§ 53. 

 

1. Dzieci i młodzież oraz inne osoby przebywające w Schronisku mają prawo do:  

1) Warunków pobytu w Schronisku zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 

godności, równości i zasady tolerancji,  

2) Korzystanie ze wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętów 

Schroniska na zasadach określonych w Regulaminie Schroniska,  

3) Dostępu do informacji krajoznawczej i turystycznej o miejscowości i regionie, a także do 

pomocy ze strony pracowników w zakresie zadań Schroniska,  

4) Życzliwego, podmiotowego traktowania przez wszystkich pracowników Schroniska 

i innych turystów korzystających z usług Schroniska,  

5) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących oczekiwań oraz 

oferty Schronisk, jeśli nie naruszają tym dobra innych osób,  

6) Zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Schroniska osobiście lub za pośrednictwem 

książki skarg i wniosków oraz otrzymywania wyjaśnień.  

2. Książkę skarg i wniosków prowadzi Dyrektor Schroniska.  

 

§ 54. 

 

1. Osoby przebywające w Schronisku mają obowiązek:  

1) Przestrzegania Statutu i Regulaminu Schroniska oraz ogólnych zasad współżycia 

społecznego, szanowania przekonań i poglądów innych ludzi, dbania o bezpieczeństwo 

i zdrowie własne i innych, 

2) Bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22
00

 – 6
00

, kulturalnego 

zachowania się w Schronisku i w jego obrębie, dbania o piękno mowy ojczystej, 
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przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, podporządkowania się zleceniom 

pracowników i zarządzeniom Dyrektora Schroniska,  

3) Pozostawiania informacji w Schronisku o planowanych wycieczkach górskich, ich trasie 

oraz przewidywanym terminie powrotu, przestrzegania przepisów i instrukcji bhp i ppoż. 

Oraz korzystania z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,  

4) Troszczenia się o mienie i estetyczny wygląd Schroniska i jego otoczenia, utrzymania 

czystości i porządku na terenie placówki,  

5) W przypadku wyrządzenia szkody naprawienia jej lub pokrycia kosztów naprawy,  

6) Uiszczenia opłat przewidzianych za usługi w Schronisku zgodnie z ich cennikiem.  

2. W Schronisku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz 

innych używek, a także wnoszenia na jego teren przedmiotów niebezpiecznych (w tym broni 

palnej, białej, miotaczy, straszaków, itp.), materiałów i środków wybuchowych, łatwopalnych 

oraz Żrących (w tym rac, fajerwerków, świec dymnych, itp.), a także innych przedmiotów 

stwarzających zagrożenie zdrowia i życia  

  

Rozdział VII 

Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami  

§ 55. 

 

1. Schronisko współpracuje z: 

1) Polskim Towarzystwem Schronisk młodzieżowych (PTSM),  

2) Innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi,  

2. Schronisko może także współpracować z innymi stowarzyszeniami i organizacjami 

działającymi na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie wzbogacania działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej.  

  

 

DZIAŁ X 

Postanowienia końcowe 

§ 56. 

 

1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Regulaminy określające działalność organów Zespołu Szkół, jak też wynikające z celów 

i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami 

wykonawczymi do ustawy – Prawo oświatowe. 

3. Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nie mogą być sprzeczne z zapisami 

niniejszego statutu. 

4. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 57. 

 

1. Zmiany w Statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 
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1) Dyrektora Zespołu Szkół, jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

2) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) Rady Rodziców; 

4) Organu prowadzącego Zespół Szkół; 

5) Oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

2. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu Zespołu Szkół. 

 

§ 58. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach 

nieujętych w Statucie. 

 

STATUT 

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2  

w Suchej Beskidzkiej 

 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne  

§ 59. 

 

1. Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Suchej Beskidzkiej, zwane dalej „Centrum” jest 

publiczną placówką kształcenia praktycznego, umożliwiającą uzyskanie i uzupełnienie 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz realizującą zadania z zakresu 

praktycznej nauki zawodu.  

2. Centrum używa nazwy w pełnym brzmieniu: „Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 

w Suchej Beskidzkiej”.  

3. Siedzibą Centrum jest siedziba Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej 

Beskidzkiej, Spółdzielców 1, 34 – 200 Sucha Beskidzka.  

4. Centrum będzie działać w ramach Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej 

Beskidzkiej, Spółdzielców 1, 34 – 200 Sucha Beskidzka.  

5. Centrum może prowadzić kształcenie w branżach:  

1) Turystyczno - gastronomicznej (wiodąca),  

2) Administracyjno - usługowej (wspomagająca),  

3) Inne zlecone przez organ prowadzący Centrum.  

6. W Centrum możliwe jest prowadzenie kierunków kształcenia wynikających z potrzeb 

rynku pracy oraz innych zleconych przez organ prowadzący.  

   

§60. 

 

1. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Suski.  

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Małopolski Kurator 

Oświaty w Krakowie.  
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Rozdział II. 

Cele i zadania Centrum 

§ 61. 

 

1. Centrum realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu 

nauczania dla danego zawodu, polegające na prowadzeniu:  

1) Zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie 

całego lub części programu nauczania dla danego zawodu,  

2) Zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników.  

2. Celem działalności Centrum jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego 

młodzieży i dorosłych, wynikających z programów nauczania dla danego zawodu, a także 

innych zadań zleconych przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki i podmioty 

gospodarcze. 

3. Centrum może prowadzić także kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych:  

1) Kwalifikacyjne kursy zawodowe,  

2) Kursy umiejętności zawodowych,  

3) Kursy kompetencji ogólnych,  

4) Kursy inne niż wymienione w pkt. 1-3, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych.  

4. Centrum może współpracować z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie 

doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.  

5. Do zadań Centrum należy również organizowanie egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz 

przeprowadzanie zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie.  

6. Prowadzenie innych zadań edukacyjnych, w tym zleconych przez organ prowadzący oraz 

inne  

Jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne, w szczególności:  

1) Specjalistycznego doskonalenia nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych 

i praktycznej nauki,  

2) Kursów bądź szkoleń zawodowych podwyższających, zmieniających lub rozszerzających 

kwalifikacje zawodowe osób dorosłych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,  

3) Kursów zawodowych nadających uprawnienia zawodowe dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach – w ramach 

realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,  

4) Kursów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia w trybie i na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach,  

5) Zajęć teoretycznych/praktycznych dla młodocianych w pełnym zakresie programowym 

bądź w zakresie wybranych treści programowych,  

6) Pozaszkolnych form kształcenia umożliwiających spełnienie obowiązku nauki.  

7. Współorganizowanie zajęć zawodoznawczych dla uczniów lub słuchaczy.  

8. Przygotowywanie zajęć metodycznych w formach konferencji i warsztatów metodycznych 

dla nauczycieli teoretycznych i praktycznych zajęć zawodowych.  

9. W celu realizacji swoich zadań Centrum współpracuje z:  
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1) Szkołami zawodowymi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Suski,  

2) Szkołami zawodowymi z terenu sąsiadujących powiatów wchodzących w skład 

Subregionu Podhalańskiego,  

3) Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie,  

4) Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie,  

5) Urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach pracy,  

6) Pracodawcami w zakresie organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego, 

przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami 

pracodawców oraz kształcenia ustawicznego pracowników,  

7) Cechami Rzemiosł różnych oraz organizacjami pracodawców,  

8) Uczelniami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi,  

9) Innymi podmiotami, na rzecz, których Centrum wykonuje zadania lub z którymi 

współpracuje w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy oraz Strategii 

Rozwoju Regionu i lokalnego rynku pracy.  

 

§ 62. 

 

1. Centrum prowadzi działalność szkoleniową z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań osób 

z niepełnosprawnością.  

2. W przypadku osób z niepełnosprawnością Dyrektor Centrum jest zobowiązany podjąć 

konieczne działania niwelujące bariery w dostępie do uczestniczenia w szkoleniach, kursach 

lub zajęciach dydaktycznych.  

3. Dyrektor Centrum może wyrazić zgodę na indywidualny tok odbywania zajęć, w tym na 

zmianę miejsca realizacji zajęć praktycznych z uwagi na dostosowanie wyposażenia i sprzętu 

Na stanowisku dla osoby z niepełnosprawnością.  

 

 

Rozdział III. 

Organy Centrum i ich kompetencje 

§ 63. 

 

1. Organami Centrum są:  

1) Dyrektor Centrum 

2) Wicedyrektor ds. Kształcenia zawodowego pełniący funkcję Dyrektora Centrum 

3) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół  

2. Każdy z organów Centrum ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji, określonych Ustawą – Prawo oświatowe wraz z aktami 

wykonawczymi, Statutem Centrum oraz obowiązującymi regulaminami.  

 

§ 64. 

 

1. Organy Centrum współdziałają ze sobą w sprawach związanych z działalnością statutową 

Centrum, zgodnie ze swoimi kompetencjami.  
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2. Dyrektor Centrum koordynuje współpracę między organami Centrum oraz odpowiada za 

skuteczny przepływ informacji pomiędzy jednostkami.  

3. Dyrektor Centrum podejmuje mediację w przypadku sporu pomiędzy organami Centrum, 

jak również pomiędzy jednostkami organizacyjnymi działającymi w obrębie Centrum. 

Rozstrzygnięcia Dyrektora Centrum są obligujące dla stron sporu.  

4. Organ prowadzący uczestniczy w rozwiązywaniu sytuacji spornych, w przypadku, gdy 

Dyrektor Centrum jest stroną w sporze.  

 

Rozdział IV. 

Dyrektor Centrum i jego zadania 

§ 65. 

 

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor Zespołu Szkół. 

2. Kompetencje Dyrektora Centrum określone są w przepisach prawa pracy, ustawie – Prawo 

oświatowe, ustawie Karta Nauczyciela i aktach wykonawczych do tych ustaw oraz w Statucie 

Centrum.  

3. Dyrektor Centrum w szczególności:  

1) Kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz,  

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny,  

3) Sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,  

4) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Centrum, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących,  

5) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Centrum zaopiniowanym przez 

Radę Pedagogiczną Centrum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie 

a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,  

6) Współdziała z właściwymi organami szkół, placówek oświatowych, jednostek 

samorządowych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych, na których rzecz 

Centrum wykonuje zadania,  

7) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie 

organizacji praktyk zawodowych i praktyk pedagogicznych,  

8) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,  

9) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych 

w placówce.  

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Centrum,  

2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Centrum,  

3) Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Centrum.  
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5. Dyrektor Centrum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

rodzicami i Samorządem Uczniowskim szkół macierzystych kierujących uczniów na zajęcia 

do Centrum.  

6. W Centrum może być utworzone, na wniosek Dyrektora Centrum i za zgodą organu 

prowadzącego, stanowisko lub stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze.  

7. Powierzenia stanowisk kierowniczych i odwoływania z nich dokonuje Dyrektor Centrum, 

w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

8. Szczegółowe zakresy czynności Wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych ustala 

Dyrektor Centrum.  

9. Dyrektor Zespołu podczas wykonywania swoich obowiązków współpracuje z Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim oraz Radą Programową 

Centrum.  

10. Dyrektor Centrum na podstawie odrębnych przepisów określa:  

1) Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi na terenie Centrum podczas 

zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, pełnienie dyżurów przez 

nauczycieli na terenie Centrum,  

2) Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Centrum i w trakcie 

wycieczek organizowanych przez Centrum,  

3) Zasady organizacyjno-porządkowe obowiązujące uczniów na terenie Centrum.  

11. Dyrektor Centrum przydziela w organizacji roku pracownie nauczycielowi, który pełni 

rolę opiekuna pracowni, gdzie realizuje on zajęcia edukacyjne z uczniami. Każdy opiekun 

pracowni zobowiązany jest do opracowania regulaminu pracowni, który przedstawia do 

zaopiniowania inspektorowi BHP pod względem zgodności z ogólnie obowiązującymi 

przepisami BHP i ppoż.  

12. Dyrektor Centrum powierza grupę uczniów lub słuchaczy opiekunowi - nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia, który ponosi odpowiedzialność za realizację zadań dydaktycznych i 

wychowawczych, kontakty ze szkołami macierzystymi kierującymi uczniów na zajęcia do 

Centrum, rodzicami lub prawnymi opiekunami  

 

 

Rozdział V. 

Rada Pedagogiczna i jej zadania 

§ 66. 

 

1. Rada Pedagogiczna Centrum jest kolegialnym organem Centrum w zakresie realizacji jego 

zadań statutowych.  

2. Radę Pedagogiczną Centrum tworzą wszyscy nauczyciele Centrum. W zebraniach Rady 

mogą także brać udział osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej Centrum.  

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Centrum jest Dyrektor Centrum, który prowadzi 

i przygotowuje jej zebrania, a ponadto jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej 

członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej 

Centrum.  
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4. Zebrania Rady Pedagogicznej Centrum organizowane są przed rozpoczęciem roku 

szkolnego i po jego zakończeniu oraz w miarę bieżących potrzeb.  

5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy jej przewodniczącego 

albo na wniosek, co najmniej 1/3 jej członków.  

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Centrum należy:  

1) Zatwierdzanie programów i planów pracy Centrum,  

2) Zatwierdzanie wyników klasyfikacji uczniów w zakresie prowadzonego w Centrum,  

3) Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych,  

4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum,  

5) Podejmowanie uchwał w sprawie wniosku Centrum do dyrektora właściwej szkoły 

o skreśleniu ucznia z listy uczestników zajęć lub kursów realizowanych w Centrum,  

6) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia placówki,  

7) Uchwalanie projektu zmian i zatwierdzenie zmian w statucie Centrum.  

7. Rada Pedagogiczna Centrum opiniuje:  

1) Organizację pracy Centrum, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz 

organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych,  

2) Programy kształcenia w zawodzie oraz inne programy,  

3) Propozycje Dyrektora Centrum w sprawie przydziału stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych,  

4) Projekt planu finansowego Centrum, składany przez Dyrektora Centrum, 

5) Wnioski Dyrektora Centrum o przyznanie nauczycielom oraz pozostałym pracownikom  

Centrum odznaczeń nagród i innych wyróżnień,  

6) Propozycje Dyrektora Centrum dotyczące kandydatów na stanowiska wicedyrektorów 

i kierowników,  

7) Kandydata do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Centrum,  

8) Pracę Dyrektora Centrum przy jego ocenie.  

8. Rada Pedagogiczna może powoływać spośród swoich członków różnego rodzaju zespoły 

do realizacji określonych zadań.  

9. Uchwały Rady Pedagogicznej Centrum podejmowane są zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków.  

10. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej Centrum mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady 

Pedagogicznej szkół, których uczniowie lub słuchacze odbywają zajęcia praktyczne 

w Centrum.  

11. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej.  

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

  

§ 67. 

Formy współdziałania i rozwiązywania sporów pomiędzy organami Centrum 

 

1. Dyrektor Centrum wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 
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O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

Centrum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia 

jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 

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

kierowniczego w Centrum. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni 

od otrzymania wniosku. 

3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności, 

co najmniej połowy jej członków. 

 

 

Rozdział VI.  

Rada Programowa i jej zadania  

§ 68. 

 

1. W Centrum tworzy się Radę Programową.  

2. Rada Programowa, jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Centrum.  

3. W skład Rady Programowej wchodzą:  

1) Dyrektor Centrum i jego zastępcy,  

2) Przedstawiciel organu prowadzącego Centrum,  

3) Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.  

4. W skład Rady Programowej mogą wchodzić również zaproszone przez Dyrektora Centrum 

następujące osoby:  

1) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,  

2) Przedstawiciel Cechu Rzemiosł różnych,  

3) Przedstawiciele zakładów pracy współpracujących z Centrum.  

5. Przewodniczący Rady Programowej jest wybierany zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej 2/3 jej członków.  

6. Posiedzenie Rady Programowej Centrum w pełnym składzie zwołuje Przewodniczący w 

miarę Potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w ciągu roku. Przewodniczący w zależności od 

planowanej tematyki posiedzenia, może zwoływać Radę Programową w mniejszym składzie.  

7. Kadencja Rady Programowej trwa 3 lata.  

8. Rada Programowa prowadzi swoją działalność w oparciu o opracowany regulamin, który 

uchwala na pierwszym zebraniu.  

9. Zebrania Rady Programowej są protokołowane. Członkowie Rady zobowiązani są do 

nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów, nauczycieli, pracowników Centrum i członków Rady Programowej.  

10. Do zadań Rady Programowej należy m.in.:  

1) Uchwalanie Regulaminu Rady i wprowadzanie do niego zmian,  

2) Monitorowanie jakości kształcenia w Centrum,  

3) Opiniowanie bieżącej działalności, ogólnych kierunków działania, planów pracy 

i planowanego rozwoju Centrum,  
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4) Proponowanie form kształcenia oraz zasad ich organizacji, opiniowanie kierunków 

kształcenia i wnioskowanie o ich zmianach,  

5) Przygotowywanie rekomendacji do zmian w programach kształcenia w kontekście 

lokalnego rynku pracy,  

6) Opiniowanie planów doposażenia pracowni w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz 

wnioskowanie do organu prowadzącego o przyznanie środków na ich doposażenie.  

11. Spory wynikłe pomiędzy kierownictwem Centrum a Radą Programową rozstrzyga organ 

prowadzący, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.  

  

Rozdział VII.  

Organizacja Centrum Kształcenia Praktycznego 

§ 69. 

 

1. W Centrum mogą być tworzone pracownie, laboratoria, warsztaty i inne jednostki 

organizacyjne potrzebne do realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach.  

2. Podstawową jednostką organizacyjną Centrum jest pracownia.  

3. Pracownią kieruje i odpowiada za jej działalność nauczyciel – opiekun pracowni.  

4. Zajęcia w Centrum są prowadzone pod kierunkiem i nadzorem nauczycieli.  

5. Zakres działania pracowni powinien odpowiadać określonemu zakresowi zajęć 

edukacyjnych dla zawodu. Zajęcia edukacyjne organizowane są w formie:  

1) Zajęć praktycznych,  

2) Pracowni specjalistycznych (np. Gastronomicznej, kelnerskie, turystycznej organizacji 

reklamy, ekonomicznej, informatycznej),  

3) Kwalifikacyjne kursy zawodowe,  

4) Kurs umiejętności zawodowych,  

5) Kursów innych niż wymienione w pkt 4–5, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz  

6) Zajęć specjalizujących.  

6. Za porządek i ład w pracowni oraz pomoce dydaktyczne będące na jej stanie odpowiada 

nauczyciel pełniący funkcję opiekuna pracowni. Zmiana opiekuna pracowni powinna 

następować po przeprowadzeniu spisu zdawczo – odbiorczego pomocy dydaktycznych w 

pracowni.  

7. Podstawową formą pracy dydaktycznej w Centrum są zajęcia praktyczne prowadzone w 

pracowniach a podstawową jednostką organizacyjną zajęć praktycznych jest grupa uczniów, 

młodocianych lub słuchaczy realizujących określony program nauczania dla zawodu.  

8. Działalność Centrum jest w miarę możliwości prowadzona z uwzględnieniem potrzeb osób 

z niepełnosprawnością.  

9. Zajęcia edukacyjne w Centrum będą prowadzone do godziny 16:00 dla uczniów, natomiast 

od godziny 16:00 dla uczniów i słuchaczy przez cały rok - 7 dni w tygodniu (z wyjątkiem 

okresu przeprowadzania prac remontowych lub sytuacji awaryjnych).  

10. Zajęcia edukacyjne w Centrum mogą być realizowane w systemie dwuzmianowym 

z podziałem na grupy ćwiczeniowe.  

11. Wymiar poszczególnych zajęć edukacyjnych określają odrębne przepisy.  
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12. Szczegółową organizację zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny Centrum opracowany przez Dyrektora Centrum z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, 

zatwierdzony przez organ prowadzący w terminach określonych odrębnymi przepisami.  

13. Arkusz organizacyjny Centrum określa w szczególności:  

1) Liczbę pracowników Centrum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,  

2) Liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący,  

3) Liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,  

4) Liczbę etatów administracji i obsługi Centrum.  

14. Centrum prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z zasadami określonymi 

w odrębnych przepisach.  

15. Zajęcia edukacyjne dla uczniów, młodocianych i słuchaczy są prowadzone indywidualnie 

lub w grupach. Liczba uczniów, młodocianych, słuchaczy w grupie powinna umożliwić 

realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględnić specyfikę nauczanego 

zawodu, przepisy BHP oraz przepisy prac wzbronionych młodocianym, a także warunki 

lokalowe i techniczne w Centrum.  

16. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Centrum, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć, określający 

rozkład zajęć edukacyjnych.  

  

Rozdział VIII.  

Nauczyciele i Pracownicy Centrum  

§ 70. 

 

1. W Centrum zatrudnia się nauczycieli, pracowników inżynieryjno-technicznych, 

administracyjno biurowych i obsługi.  

2. Ponadto, w Centrum można zatrudnić doradców zawodowych prowadzących poradnictwo 

w zakresie kształcenia i dokształcania.  

3. Wymagane kwalifikacje nauczycieli i pracowników zatrudnianych w Centrum określają 

odrębne przepisy.  

4. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników, o których mowa w ust.1, 

określają odrębne przepisy.  

5. Prawa i obowiązki oraz nagrody i kary nauczycieli jak również pracowników Centrum 

określają odrębne przepisy.  

6. Nauczycieli i pracowników zatrudnia oraz zwalnia Dyrektor Centrum zgodnie 

z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym Centrum.  

 

§ 71. 

 

1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny, za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów.  
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2. W swoich działaniach nauczyciel jest zobowiązany do kierowania się dobrem ucznia, jako 

wartością nadrzędną.  

3. Zakres zadań nauczyciela obejmuje:  

1) Odpowiedzialność za Życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć,  

2) Realizację programów nauczania i zadań zawartych w programach oraz planach pracy  

Centrum,  

3) Rzetelne realizowanie obowiązków nauczyciela, zwłaszcza w zakresie organizacji 

i przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego,  

4) Opracowywanie planów i programów kształcenia w oparciu o podstawy programowe dla 

zawodu i inne,  

5) Tworzenie własnego warsztatu pracy, opracowywanie instrukcji i innych materiałów 

edukacyjnych,  

6) Stymulowanie rozwoju ucznia, jego zdolności, zainteresowań oraz pozytywnych cech 

charakteru w oparciu o rozpoznanie potrzeb dydaktycznych uczniów i słuchaczy,  

7) Udzielanie pomocy uczniom i słuchaczom w eliminowaniu niepowodzeń,  

8) Systematyczną kontrolę umiejętności i wiadomości uczniów zgodną z przedmiotowym 

systemem nauczania,  

9) Obiektywną i jawną ocenę uczniów oraz słuchaczy a także sprawiedliwego ich 

traktowania,  

10) Doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i merytorycznych przez 

samodzielne pogłębianie swojej wiedzy, uczestniczenie w różnych formach podnoszenia 

kwalifikacji,  

11) Przestrzeganie regulaminów Centrum,  

12) Dbanie o powierzone mienie w pracowniach, w których realizuje godziny dydaktyczne,  

13) Współodpowiedzialność materialną za wyposażenie pracowni, w której prowadzi zajęcia,  

14) Aktywne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej oraz Komisji Przedmiotów 

Zawodowych i zespołów zadaniowych działających w Centrum.  

4. Opiekun pracowni, w której uczniowie korzystają z dostępu do Internetu, zabezpiecza 

przed dostępem do treści mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju 

psychicznego i moralnego uczniów.  

5. Nauczyciel wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Centrum w ramach realizacji 

programów i planów szkoły.  

 

§ 72. 

 

Nauczyciel ma prawo w szczególności do:  

1) Warunków pracy zapewniających prawidłową realizacje zadań dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych Centrum oraz właściwych warunków BHP,  

2) Korzystania ze wszystkich urządzeń stanowiących majątek Centrum dla wypełniania 

obowiązków nauczycielskich i służbowych,  

3) Wyboru podręczników i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć,  

4) Samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  

5) Korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrektora Centrum, 

instytucji oświatowych i naukowych,  
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6) Poszanowania swojej godności przez rodziców i uczniów.  

 

§ 73. 

 

1. Nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe.  

2. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Rada Pedagogiczna Centrum.  

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący, którego powołuje Dyrektor 

Centrum na wniosek zespołu.  

4. Do zadań zespołu przedmiotowego należy:  

1) Wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,  

2) Opracowanie poszczególnych wymagań edukacyjnych dotyczących poszczególnych zajęć,  

3) Opiniowanie oraz wdrażanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,  

4) Organizowanie i prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,  

5) Współdziałanie w organizowaniu i wyposażaniu pracowni, laboratoriów oraz warsztatów,  

6) Prowadzenie monitoringu realizacji podstaw programowych realizowanych w Centrum.  

 

§ 74. 

 

1. Pracownicy inżynieryjno-techniczni, administracyjno-biurowi i obsługi wykonują zadania 

dotyczące obsługi Centrum zapewniające jego sprawne funkcjonowanie. 

2. Szczegółowe zadania pracowników Centrum niebędących nauczycielami określa Dyrektor 

Centrum w przydziałach czynności. 

 

Rozdział IX. 

Prawa i obowiązki uczniów i słuchaczy  

§ 75. 

 

1. Centrum służy uczniom i słuchaczom szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez 

Powiat Suski, który jest organem prowadzącym Centrum.  

2. Słuchaczami Centrum mogą być osoby pełnoletnie, korzystające z pełni praw publicznych, 

spełniające kryteria rekrutacji na daną formę kształcenia.  

3. Uczniowie i słuchacze szkół uczących się w Centrum mają prawo do:   

1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnego z zasadami BHP,  

2) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Centrum zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania 

godności osobistej,  

3) Życzliwego i podmiotowego traktowania podczas realizacji zajęć edukacyjnych,  

4) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  

5) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce,  

6) Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają tym dobra innych osób,  

7) Pomocy w przypadku trudności w nauce,  

8) Korzystania z pomieszczeń Centrum, sprzętu, środków dydaktycznych,  

9) Zapewniania dyskrecji w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, 

korespondencji, przyjaźni, uczuć,  
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10) Zwracania się do dyrektora lub nauczyciela o pomoc w rozwiązywaniu różnych trudnych 

sytuacji Życiowych.  

4. Uczeń i słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie 

i regulaminie Centrum, z którymi obowiązany jest się zapoznać na pierwszym spotkaniu 

z opiekunem.  

5. Uczeń i słuchacz zobowiązany jest do:  

1) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, należytego 

przygotowania się do zajęć oraz niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe 

zachowanie,  

2) Punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć zgodnie z planem przejść przez 

poszczególne pracownie; uczniom i słuchaczom spóźniającym się na zajęcia zabrania się 

rozpoczynania prac szkoleniowych bez zgłoszenia swego przybycia nauczycielowi,  

3) Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, koleżanek, nauczycieli 

i pracowników Centrum,  

4) Odpowiedzialności za własne Życie, zdrowie i higienę oraz rozwój osobowości,  

5) Dbania o wspólne dobro, ład, estetykę i porządek w Centrum oraz jego otoczeniu,  

6) Niezwłocznego pisemnego (terminowego) usprawiedliwiania swojej nieobecności na 

zajęciach edukacyjnych w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców, 

uczeń pełnoletni lub słuchacz na piśmie uzasadnienia przyczynę swojej nieobecności,  

7) Przestrzegania regulaminu Centrum oraz zarządzeń i poleceń obowiązujących na terenie 

Centrum,  

8) Naprawiania szkody wyrządzonej z własnej winy i przez siebie,  

9) Pozytywnego reprezentowania Centrum na zewnątrz,  

10) Informowania opiekuna o sytuacjach zmieniających jego status cywilny i prawny,  

11) Dbania o schludny wygląd,  

12) Noszenia odzieży i obuwia roboczego ustalonego dla określonego charakteru zajęć 

edukacyjnych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP,  

13) Przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych (np. Mp3, mp4) w czasie trwania zajęć edukacyjnych,  

14) Używania telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych w sposób niezakłócający 

przebiegu przerw międzylekcyjnych,  

15) Spożywania posiłków jedynie w czasie przerw,  

16) Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swych kolegów (zabrania się: palenia 

tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków lub środków odurzających),  

17) Nieopuszczania terenu Centrum w czasie trwania zajęć i przerw międzylekcyjnych.  

6. Za szkody wyrządzone na terenie Centrum z winy ucznia, młodocianego odpowiedzialność 

materialną ponoszą jego rodzice lub prawni opiekunowie, a w przypadku, gdy powstały one z 

winy słuchacza - sam słuchacz.  

7. Uczniowie i słuchacze kursów organizowanych przez Centrum z wolnego naboru 

podlegają prawom i obowiązkom określonym w statucie oraz regulaminach Centrum.  

8. Każdy uczeń/słuchacz, którego prawa zostały naruszone albo rodzic/opiekun prawny 

ucznia/słuchacza mogą w ciągu 3 dni roboczych złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora 

Centrum. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające i podejmuje stosowną decyzję.  
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Rozdział X. 

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów i słuchaczy 

§ 76. 

 

1. Każdy uczeń i słuchacz może być nagrodzony w szczególności za:  

1) Wyróżniające wyniki w nauce,  

2) Pracę i działalność na rzecz Centrum,  

3) Wzorową postawę i zachowanie,  

4) Wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,  

5) Stuprocentową frekwencję na zajęciach.  

2. Do udzielenia nagród uprawnieni są Dyrektor Centrum i Rada Pedagogiczna.  

3. Nagroda może mieć formę:  

1) Pochwały ustnej nauczyciela lub Dyrektora Centrum wobec grupy, wobec kierownictwa 

szkoły macierzystej,  

2) Pisma lub dyplomu pochwalnego,  

3) Rekomendacji do zakładu pracy - w przypadku absolwentów,  

4) Nagrody rzeczowej,  

5) Wnioskowanie do macierzystej szkoły ucznia o odnotowanie osiągnięć na świadectwie 

i w arkuszu ocen.  

4. Wyróżnienia i nagrody upublicznia się na tablicy informacyjnej lub w prasie lokalnej za 

zgodą zainteresowanych.  

 

§ 77. 

 

1. Wobec każdego ucznia i słuchacza może być stosowana kara porządkowa.  

2. Uczeń może zostać ukarany tylko indywidualnie. Decyzje o ukaraniu ucznia wymagają 

uzasadnienia ustnego lub pisemnego.  

3. Rodzaje stosowanych kar:  

1) Upomnienie ustne nauczyciela lub Dyrektora Centrum wobec grupy, wobec kierownictwa 

szkoły macierzystej,  

2) Wnioskowanie do dyrektora szkoły macierzystej o obniżenie oceny z zachowania,  

3) Nagana Dyrektora Centrum,  

4) Wnioskowanie do Dyrektora szkoły macierzystej o naganę z ostrzeżeniem o skreśleniu 

z listy uczniów lub słuchaczy,  

5) Skreślenie z listy uczniów lub słuchaczy na wniosek szkoły macierzystej.  

4. Wymierzona kara powinna być współmierna do winy.  

5. Powodem skreślenia z listy uczniów i słuchaczy lub wymierzenia kary może być poważne 

wykroczenie dokonane przez ucznia i słuchacza na terenie Centrum lub poza nim 

a w szczególności:  

1) Rażące niestosowanie się do Statutu Centrum, lekceważenie obowiązków szkolnych, 

a zwłaszcza niespełnianie obowiązku szkolnego,  

2) Działalność przestępcza mająca związek z Centrum lub uczniami i słuchaczami,  

3) Spowodowanie bójki, w wyniku, której nastąpiło uszkodzenie ciała lub długotrwały 

uszczerbek na zdrowiu,  
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4) Rozboje,  

5) Kradzież i włamania,  

6) Wnoszenie lub używanie na terenie Centrum alkoholu, narkotyków oraz innych środków 

odurzających,  

7) Przebywanie na terenie Centrum oraz w czasie wycieczek, wyjazdów integracyjnych 

w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków,  

8) Czyny nieobyczajne,  

9) Działalność w rażący sposób naruszająca zasady tolerancji światopoglądowej, religijnej, 

rasowej i kulturowej,  

10) Poważne zniszczenie sprzętu lub szkolnych pomieszczeń, jeżeli w odpowiednim terminie 

uczeń nie wywiąże się z obowiązku naprawienia szkody,  

11) Niestosowne zachowanie się wobec nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego 

(przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, utrudnianie prowadzenia lekcji).  

6. Uczeń i słuchacz może być skreślony z listy uczniów i słuchaczy przez Dyrektora Centrum 

na mocy uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii macierzystej szkoły, 

w przypadku wyczerpania kar porządkowych odpowiednich do stopnia przewinienia.  

7. Wykonanie kary wymienionej w § 18 pkt. 3 może być zawieszone przez Dyrektora 

Centrum na czas próbny, jeżeli uczeń uzyska poręczenie opiekuna klasy – grupy lub 

samorządu uczniowskiego szkoły macierzystej.  

8. Uczeń lub słuchacz ma prawo odwołać się od kary bezpośrednio do Dyrektora Centrum 

lub poprzez organy i organizacje szkolne szkoły macierzystej.  

9. Centrum ma obowiązek poinformowania rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia 

i słuchacza o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.  

 

Rozdział XI. 

Warunki pobytu w Centrum zapewniające uczniom i słuchaczom bezpieczeństwo 

§ 78. 

 

1. Centrum zapewnia bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć edukacyjnych.  

2. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, który 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Centrum o każdym wypadku, 

mającym miejsce podczas prowadzonych zajęć.  

3. Podczas zajęć odbywających się poza terenem Centrum odpowiedzialność za zdrowie 

i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia.  

4. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w Centrum podczas zajęć: 

1) Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do:  

a) Sprawowania nadzoru i opieki nad powierzonymi sobie uczniami,  

b) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach,  

c) Systematycznego kontrolowania pod względem BHP miejsca, w którym są prowadzone 

zajęcia,  

d) Samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia 

o zagrożeniu Dyrektorowi Centrum,  

e) Kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych,  
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f) Pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu 

zatwierdzonego przez Dyrektora Centrum,  

g) Przeprowadzania uczniów między budynkami Centrum, jeżeli tego wymaga organizacja 

zajęć,  

h) Wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach;  

i) Opiekun pracowni zapoznaje uczniów z obowiązującym w pracowni regulaminem; 

j) Podczas odbywania zajęć w pracowniach obowiązują następujące zasady BHP:  

2) W pracowniach mogą przebywać tylko uczniowie aktualnie odbywający zajęcia,  

3) Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie przebierają się w szatni w odzież ochronną,  

4) Uczeń przystępujący do pracy powinien być ubrany w odzież ochronną, nakrycie głowy 

chroniące włosy i obuwie na twardej podeszwie chroniące również kostkę przed urazami; 

należy zdjąć z ręki zegarek, bransoletkę; zdjąć także należy ozdoby zawieszane i wiązane na 

szyi,  

5) Uczeń zobowiązany jest do utrzymania czystości we wszystkich pracowniach Centrum,  

6) Uczniowie nie mogą opuszczać terenu pracowni Centrum bez zgody nauczyciela nawet 

podczas przerw,  

7) Podczas przerwy uczniowie spożywają posiłek w miejscu do tego przeznaczonym,  

8) Uczniowie i młodociani mogą wykonywać tylko prace dla nich dozwolone określone 

w „Wykazie Prac Wzbronionych i Dozwolonych Młodocianym”,  

a) Uczniowie przystępujący do zajęć praktycznych powinni stosować się do przepisów 

przeciwpożarowych, znać rozmieszczenie i przeznaczenie podręcznego sprzętu ppoż. Oraz 

umieć się nim posługiwać; powinni także znać zasady ewakuacji oraz rozmieszczenie wyjść 

ewakuacyjnych,  

b) Nauczyciel wyznacza stanowiska i przydziela zadania; uczniowi nie wolno samowolnie 

zmieniać stanowisk oraz uruchamiać maszyn i urządzeń ani też opuszczać pracowni,  

c) Praca na stanowiskach uczniowskich jest możliwa po zapoznaniu się z instrukcjami 

obsługi i BHP oraz po przeprowadzeniu przez nauczyciela instruktażu wstępnego,  

d) Uczeń jest zobowiązany poinformować nauczyciela o każdej niedyspozycji fizycznej 

i psychicznej przed rozpoczęciem zajęć,  

e) Uczeń powinien tak zorganizować sobie stanowisko pracy, aby panował na nim ład 

i porządek, stosować bezpieczne metody pracy, aby nie zagrażać sobie ani pracującym obok 

kolegom,  

f) Poszanowanie powierzonego sprzętu, narzędzi, urządzeń w pracowniach Centrum jest 

obowiązkiem każdego ucznia,  

g) Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić nauczycielowi,  

h) W czasie zajęć uczniowie powinni zachować spokój, porozumiewać się można tylko 

w sprawach związanych z wykonywaniem zadań,  

i) Przed końcem zajęć stanowisko należy dokładnie uporządkować i w razie potrzeby 

zakonserwować,  

j) Podczas instruktażu końcowego nauczyciel ocenia i omawia pracę każdego ucznia,  

k) Każdy wypadek jak też najdrobniejsze skaleczenie należy zgłosić nauczycielowi,  

l) Ucznia względem nauczycieli obowiązuje posłuszeństwo i szacunek, zaś względem innych 

uczniów koleżeństwo i uprzejmość,  
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m) Szczegółowe zasady i przepisy BHP obowiązujące w poszczególnych pracowniach 

Centrum podają uczniom opiekunowie pracowni,  

5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć edukacyjnych obejmuje czas 

od chwili przyjścia uczniów na zajęcia do chwili opuszczenia przez uczniów Centrum po 

zajęciach.  

6. Szczegółowe zasady bezpiecznego odbywania zajęć edukacyjnych w Centrum określają 

regulaminy zawierające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki, instrukcje bezpiecznej 

obsługi urządzeń technicznych oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wydane na 

podstawie odrębnych przepisów.  

 

Rozdział XII. 

Zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy do Centrum 

§ 79. 

 

1. Zasady rekrutacji uczniów oraz słuchaczy regulowane są poprzez wzajemne porozumienia 

pomiędzy poszczególnymi szkołami i Centrum.  

2. Dyrektor Centrum zawiera umowy ze szkołami i innymi podmiotami, zlecając 

prowadzenie i realizację zajęć.  

3. Rekrutacja uczniów odbywa się w szkole macierzystej, a rekrutacja uczestników kursów 

i szkoleń prowadzonych w formach pozaszkolnych odbywa się na podstawie zgłoszeń 

i zleceń innych instytucji.  

4. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły lub cykliczny.  

5. Podstawowym kryterium rekrutacji będzie wykazanie indywidualnego zainteresowania 

i zgłoszenia się do udziału w zajęciach poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego.  

6. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną formę kształcenia o zakwalifikowaniu 

ucznia, decydować będą dodatkowe kryteria zawarte w regulaminie rekrutacji.  

7. Bezwzględne pierwszeństwo udziału, w realizowanych w Centrum projektach, mają 

uczniowie posiadający orzeczenia potwierdzające posiadanie różnych deficytów.  

 

Rozdział XIII. 

Zasady gospodarki finansowej 

§ 80. 

 

1. Centrum jest jednostką budżetową – publiczną placówką kształcenia praktycznego, 

prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.  

2. Za gospodarkę finansową Centrum odpowiada Dyrektor Centrum.  

3. Dyrektor Centrum jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych w ramach 

planu finansowego.  

4. Centrum może pobierać opłaty za kształcenie ustawiczne prowadzone w formach 

pozaszkolnych:  

1) Kurs umiejętności zawodowych,  

2) Kurs kompetencji ogólnych,  
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3) Kurs inny niż wymienione w ppkt a – b umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych.  

5. Wysokość opłat ustala Dyrektor Centrum w porozumieniu z organem prowadzącym. 

Opłaty nie mogą przekraczać ponoszonych kosztów kształcenia.  

6. Opłaty są wnoszone za cały okres kształcenia, w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia.  

7. Dyrektor Centrum może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin wniesienia 

opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach.  

8. Opłaty wnosi się na rachunek Centrum wskazany przez Dyrektora.  

9. Dyrektor Centrum może zwolnić w całości lub w części z opłat osobę o niskich 

dochodach, w  

Szczególności, jeżeli dochód tej osoby nie przekracza kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 

pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej  

10. Zwolnienie w całości lub w części z opłat następuje na wniosek osoby zainteresowanej.  

11. Opłaty nie podlegają zwrotowi, jeżeli słuchacz został skreślony z listy słuchaczy albo 

zrezygnował z kształcenia, chyba, że rezygnacja nastąpiła z powodów zdrowotnych 

potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim lub z innych ważnych przyczyn losowych.  

12. Uczniowie i słuchacze szkół publicznych prowadzonych przez inne organy niż organ 

prowadzący Centrum oraz innych instytucji szkolących mogą korzystać z zajęć 

organizowanych w placówce, na zasadach określonych w porozumieniu zawieranym 

pomiędzy stronami. Porozumienie (umowa) powinno określać zasady odpłatności za te 

zajęcia.  

13. Centrum realizuje usługi edukacyjne dla uczniów i słuchaczy szkół niepublicznych na 

zasadach odpłatności, ustalonych w oparciu o kalkulację kosztów eksploatacji pracowni 

specjalistycznych oraz kalkulację kosztów związanych bezpośrednio ze szkoleniem.  

14. Centrum może pozyskiwać środki finansowe od sponsorów i darczyńców.  

15. Centrum może pozyskiwać środki za pośrednictwem organu prowadzącego i innych 

instytucji z funduszy krajowych i unijnych  

 

Rozdział XIV. 

Postanowienia końcowe  

§ 81. 

 

1. Centrum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Na pieczęci urzędowej używana jest nazwa:  

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Suchej Beskidzkiej ul. Spółdzielców 1, 34– 200 

Sucha Beskidzka. 

 

§ 82. 

 

1. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania we wszystkich 

formach kształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.  

2. Wszystkim uczestnikom poszczególnych form kształcenia Centrum wydaje dokumenty 

potwierdzające ich ukończenie, zgodnie z przepisami prawa.  
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§ 83. 

 

1. Tryb przyjmowania skarg i wniosków zawarty jest w regulaminie opracowanym przez 

dyrektora Centrum zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w tym zakresie.  

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie i pisemnie.  

3. Przyjmującym zgłoszenie skargi lub wniosku jest:  

1) Dyrektor Centrum  

2) Nauczyciel zajęć edukacyjnych,  

4. Uczeń lub słuchacz wnoszący ustnie skargę oraz przyjmujący zgłoszenie podpisują 

sporządzony protokół lub notatkę, która oprócz danych osobowych zgłaszającego zawiera 

zwięzły opis sprawy.  

5. Anonimy pozostawia się bez rozpatrywania.  

6. Skarga lub wniosek muszą być rozpatrzone w ciągu 7 dni.  

7. Treść skargi lub wniosku nie może być przekazana do rozpatrzenia osobie będącej 

przedmiotem skargi.  

8. Wszelkie spory wynikłe z postępowania w sprawie skarg i wniosków reguluje Kodeks 

Cywilny.  

 

§ 84. 

 

1. Wprowadzanie zmian i nowelizacja statutu oraz regulaminów odbywa się w formie uchwał 

Rady Pedagogicznej Centrum.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa 

zawarte w obowiązujących aktach prawnych.  

3. W chwili włączenia Centrum w strukturę Zespołu Szkół w celu ujednolicenia prawa 

wewnątrzszkolnego do Statutu Zespołu Szkół włącza się postanowienia niniejszego Statutu.  

 

 

 

 

Statut obowiązuje od 10.11.2022 r. 
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UCHWAŁA NR 46/2022 

 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa 

w Suchej Beskidzkiej 

z dnia 10 listopada 2022 r. 

 

w sprawie nowelizacji statutu Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa 

w Suchej Beskidzkiej 

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 59) oraz Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz.1116) – art. 5 ust. 7. 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Z dniem 10 listopada 2022 r. w statucie  

Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej  

wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do uchwały nr 46/2022. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały 46/2022 w sprawie nowelizacji Statutu  

Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej 

 

 

W Statucie Zespołu Szkoły w § 4 ust.1 dodaje się pkt. 16 o treści: 

Technik spedytor – symbol zawodu 333108 


