
STATUT 
TECHNIKUM   

W PAWŁOWICACH 
 
 

NAZWA SZKOŁY 
 

§ 1 
 
1. Szkoła nosi nazwę: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Technikum  

43-251 Pawłowice 
ul. J. Pukowca 5 

 
2. Siedzibą szkoły jest budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących położony w Pawłowicach przy 

ulicy Józefa Pukowca 5 
 

§ 2 
 
Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu zgodnie z pieczęcią urzędową: 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących  

Technikum  
43-251 Pawłowice 
ul. J. Pukowca 5 

 
§ 3 

  
1. Organem prowadzącym jest Gmina Pawłowice. 
2. Prowadzenie nadzoru pedagogicznego należy do obowiązków Kuratora Oświaty. 
3. Czas trwania nauki w technikum  wynosi 4 lata (klasy I-IV). 
4. Szkoła kształci w zawodzie technik górnictwa podziemnego.   
5. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę 

Pawłowice z Jastrzębską Spółką Węglowa SA. 
6. Kształcenie zawodowe jest realizowane wg programu nr 2159/T-5,T-3/MEN/1988.03.10 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 4 
 
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oraz uwzględniające w programie wychowawczym 
szkoły, a w szczególności: 
 
1) umożliwia zdobycie wiedzy  i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia  

szkoły , 
2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, 
3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych                       

w prawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 
4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich  potrzeb oraz możliwości szkoły. 
 

§ 5 
 
Zadaniem szkoły jest: 
1) organizowanie nauki religii i etyki na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 
2) zapewnienie pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom – 

wychowawcom poprzez zatrudnienie psychologa szkolnego, 
3) umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów (sportowych, naukowych), realizowanie 

indywidualnego nauczania, ukończenia szkoły w skróconym czasie. 
 



 
§ 6 

 
1. Technikum realizuje zadania opiekuńcze poprzez: 

1) zapewnienie opieki uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych – za bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel prowadzący 
zajęcia , 

2) omówienie z uczniami regulaminów korzystania z pracowni przedmiotowych (pracownia 
fizyczna, chemiczna, biologiczna, komputerowa) oraz sali gimnastycznej, 

3) nie zlecanie uczniom zadań niezgodnych z ich obowiązkami, 
4) zapewnienie przez nauczycieli dyżurów porządkowych w szkole w celu zapobieżenia 

sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu uczniów. Dyżury pełnione są wg harmonogramu 
określającego dzień tygodnia oraz rejon szkoły. 

2. Dla uczniów rozpoczynających naukę w technikum , pierwszy miesiąc traktowany jest jako okres 
adaptacyjny, mający na celu zapoznanie ze szkołą, wdrożenie w nowy system uczenia się                    
i nauczania. 

3. Dla uczniów z zaburzeniami w rozwoju fizycznym, na wniosek Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej organizowane jest nauczanie indywidualne  w szkole lub w domu. 

4. Dla uczniów znajdujących się w trudnych warunkach rodzinnych i materialnych technikum 
organizuje pomoc materialną w  ramach swych możliwości: zapomogi pieniężne, rzeczowe, 
darmowe obiady w stołówce szkolnej itp. 

 
§ 7 

 
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, 

, uczących w tym oddziale zwanym dalej „wychowawcą”. 
2. Funkcję wychowawcy powierza się w zasadzie na cały okres cyklu kształcenia. 
3. Rodzice bądź uczniowie mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o zmianę 

wychowawcy klasy. W ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku jego zasadność powinna być 
rozpatrzona na wspólnym zebraniu rady klasowej rodziców, rady klasowej uczniów, wychowawcy 
oraz przedstawiciela dyrekcji szkoły. Po rozpatrzeniu zasadności wniosku dyrektor podejmuje 
decyzję co do zmiany wychowawcy. 

 
 
 

ORGANY SZKOŁY 
 

§ 8 
 
Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 
2) rada pedagogiczna, 
3) rada szkoły,  
4) rada rodziców, 
5) samorząd uczniowski. 

§ 9 
 

DYREKTOR SZKOŁY 
 

1. Technikum kieruje dyrektor powołany przez organ prowadzący, zgodnie z postanowieniami 
Ustawy o systemie oświaty 

2. Dyrektor w szczególności: 
1) kieruje bieżąca działalnością dydaktyczno wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz, 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho – 

fizycznego uczniów, 
4) realizuje uchwały rady szkoły, rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji, 



5) dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 
określonych  w niniejszym statucie na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu 
opinii samorządu uczniowskiego, 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za 
ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i 
gospodarczą obsługę szkoły, 

7) wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych, 
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych, 
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
2) przyznania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły, 
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 
4. Dyrektor szkoły wykonując swoje zadania, współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, radą 

rodziców i samorządem uczniowskim. 
 

§ 10 
RADA PEDAGOGICZNA 

 
1. W szkole działa rada pedagogiczna , która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji 

jej statutowych zadań dotyczących kształcenia , wychowania i opieki. 
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach 

rady pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej 
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
2) pod koniec każdego semestru w związku z zatwierdzeniem wyników i promowania uczniów, 
3) po zakończeniu roku szkolnego, 
4) w miarę bieżących potrzeb. 

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane z inicjatywy dyrektora szkoły, organu 
prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz zawiadamia 
wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad. 

7. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym ogólne 
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności 
szkoły. 

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
4) ustalanie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów, 
6) opracowanie i uchwalenie Szkolnego Systemu Oceniania, 
7) opracowanie i uchwalenie Programu Wychowawczego Szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego, 
8) wykonywanie zadań przewidzianych w ustawie dla rady szkoły -  w przypadku jej 

niepowołania.  
9. Rada pedagogiczna opiniuje: 

1) organizacje pracy szkoły, 
2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień, 
3) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych  i opiekuńczych, 

4) projekt planu finansowego szkoły, 
5) szkolny zestaw programów nauczania. 



10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z przepisami 
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący, 
który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie zakwestionowanej uchwały. 

11. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia do 
uchwalenia radzie szkoły. 

12. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z 
funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.   

13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy członków. 

14. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na 
posiedzeniu , które mogłoby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i 
innych pracowników szkoły. 

15. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
 

 
§ 11 

RADA SZKOŁY 
 

1. W technikum może być powołana rada szkoły. 
2. Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły a także: 

1) uchwala statut szkoły, 
2) przedstawia wnioski w/s rocznego planu finansowego środków specjalnych i opiniuje plan 

finansowy szkoły, 
3)  może występować do organu nadzorującego z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny 

działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, wnioski    te 
mają dla organu charakter wiążący, 

4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne 
sprawy istotne dla szkoły, 

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora , 
rady pedagogicznej , organu prowadzącego, 

6) opiniuje szkolny zestaw programów. 
3. W skład rady szkoły wchodzi trzech przedstawicieli nauczycieli, rodziców oraz uczniów. 

Nauczyciele wybrani są przez ogół nauczycieli, rodzice – przez ogół rodziców, uczniowie – przez 
ogół uczniów. 

4. Zebraniami rady kieruje przewodniczący wybrany przez radę. 
5. Zebrania rady są protokołowane. 
6. W zebraniach rady może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne osoby 

zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady. 
7. Kadencja rady trwa trzy lata. Co roku może ulec wymianie 1/3 składu rady. 
8. Technikum współdziała z rodzicami uczniów w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych                         

i opiekuńczych. 
 

§ 12 
RADA RODZICÓW 

 
1. W celu zapewnienia zorganizowanego współdziałania nauczycieli z rodzicami w technikum działa 

rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 
2. Rada rodziców może występować do rady szkoły, rady pedagogicznej i do dyrektora szkoły z 

wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym 

statutem. 
4. Rada rodziców przedstawia opinię o nauczycielu ubiegającym się o kolejny stopień awansu 

zawodowego. 
5. Rada rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela. 
6. Rada rodziców opiniuje program wychowawczy szkoły. 
7. W przypadku nie powołania rady szkoły, rada rodziców opiniuje szkolny zestaw programów 

nauczania. 
 

 
 



 
§ 13 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
 

1. Samorząd uczniowski technikum może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz 
dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 
d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

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

f)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu. 
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony  

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 
 
 

§ 14 
 
1. W technikum w miarę potrzeb będzie utworzone stanowisko wicedyrektora po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej i rady szkoły.  
2. Nauczyciel, któremu powierzy się funkcję wicedyrektora otrzyma na piśmie zakres swoich 

obowiązków. 
 

§ 15 
 
1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 
2. Obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy jest organizowanie  zebrań ogólnych rodziców,                    

a w miarę potrzeb spotkań indywidualnych, których celem jest: 
1) zaznajomienie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi            

w danej klasie i szkole, 
2) zaznajomienie z przepisami dotyczącymi oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów w tym  egzaminu dojrzałości, 
3) przekazanie rodzicom rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce, 
4) przekazanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci, 
5) informowanie ucznia ustnie, a rodziców pisemnie o przewidywanym dla ucznia okresowym 

/rocznym/ stopniu niedostatecznym,  
3. W każdym półroczu organizuje się minimum dwa takie zebrania.      
 
 

§ 16 
 
Szczegółowe zasady i kryteria oceniania zawarte są w Szkolnym Systemie Oceniania , który zostanie 
opracowany przez radę pedagogiczną technikum. 
 

 
 
 
 
 

 
 



ORGANIZACJA SZKOŁY 
 

§ 17 
 
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz 
ferii zimowych i letnich określają przepisy w/s organizacji roku szkolnego. 
 

§ 18 
 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, 
na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły . Arkusz organizacyjny szkoły 
zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z 
liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz 
liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze 
środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

 
§ 19 

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

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

2. Oddział liczy w zasadzie od 25 – 35 uczniów , chyba że odrębne przepisy będą stanowiły inaczej. 
Dopuszcza się tworzenie oddziałów mniejszej liczebności w klasach programowo starszych. 

 
§ 20  

 
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 
określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego 
arkusz organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
 

§ 21 
 
1. Podstawową formą pracy szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia klasowolekcyjne, 
2) zajęcia lekcyjne – fakultatywne, 
3) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 

 
2. Godzina lekcyjna obowiązkowa i pozalekcyjna trwa 45 minut. 
 

§ 22 
 
1. Zajęcia lekcyjne niektórych przedmiotów mogą odbywać się z podziałem oddziału na grupy: 

1) wychowanie fizyczne, 
2) chemia, fizyka, technika, informatyka, biologia, języki obce. 

2. Podziału na grupy dokonuje się z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych 
przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w/s ramowych planów nauczania. 

 
 

§ 23 
 
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być 

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

2. Czas trwania tych zajęć ustala się zgodnie z § 21 p.2. 
3. Zajęcia, o których mowa w p. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków 

finansowych. 



§ 24 
 
Technikum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia 
zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą poszczególnymi nauczycielami a 
zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
 

§ 25 
 
Młodzież technikum korzysta ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 2  . 
 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 
 

§ 26 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz miarę możliwości wiedzy                 
w regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać : uczniowie , nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice na 
zasadach określonych oddzielnym regulaminem biblioteki. 

3. Osoby nie wymienione w pkt. 2 mogą korzystać z księgozbioru na zasadach ustalonych przez 
dyrektora i bibliotekarza szkoły. 

4. Jednorazowo wypożycza się do 4 książek . Lektury na okres 2 tygodni, a pozostałe na okres          
1 miesiąca. Każde wypożyczenie można prolongować. 

5. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych pozycji ze zbioru biblioteki (książek,  
encyklopedii multimedialnych, programów komputerowych, czasopism i innych) i ich terminowego 
zwrotu. 

6. Z księgozbioru czytelni w zasadzie korzysta się na miejscu. 
7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia  książki czytelnik zobowiązany jest do  odkupienia takiej 

samej lub  innej o podobnej wartości merytorycznej i materialnej. 
8. Na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym , 

wypożyczone książki, multimedia i inne pozycje  należy zwrócić do biblioteki. 
9. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) praca pedagogiczna 
a) udostępnianie zbiorów, 
b) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, 
c) poznanie uczniów , ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań, 
d) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej, 
e) współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych                         

i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów , 
f) informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowanie 

analiz czytelnictwa na posiedzenia plenarne rady pedagogicznej, 
g) stosowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, 
h) współpraca z bibliotekami pozaszkolnymi. 

2) prace organizacyjno – techniczne: 
a) organizacja i administracja biblioteki, 
b) gromadzenie zbiorów, 
c)  prowadzenie komputerowej bazy danych, 
d) opracowanie biblioteczne zbiorów ( katalog alfabetyczny, rzeczowy, kartoteki) 
e) kontrola i przekazywanie zbiorów, 
f) planowanie, sprawozdawczość, statystyka biblioteczna. 

10.   Biblioteka pracuje w godzinach umożliwiających korzystanie z jej zasobów przez wszystkich   
        uczniów szkoły. 
 

§ 27 
 
Do realizacji celów statutowych technikum zapewnia możliwość  korzystania z :  
1) pomieszczeń   do nauki  z niezbędnym wyposażeniem, 
2) biblioteki z czytelnią, 
3) stołówki – świetlicy, 



4) gabinetu pielęgniarki szkolnej, 
5) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych, 
6) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 
7) sklepiku , 
8) sali gimnastycznej , siłowni . 
 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 28 
 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników ekonomicznych, administracji i pracowników 

obsługi. 
2. Zasady zatrudniania w/w regulują odrębne przepisy. 
 

§ 29 
 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów 
2. Do obowiązków nauczyciela technikum należy w szczególności: 

1) systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych                      
i pozalekcyjnych oraz realizowania zgodnie z tygodniowym rozkładem i zasadami 
współczesnej dydaktyki, 

2) wyrabianie u uczniów dociekliwości poznawczej, 
3) wyrabianie umiejętności obiektywnego wartościowania i oceniania poznawczych faktów , 

wydarzeń i procesów, 
4) akcentowanie wynikających z realizowanej tematyki wartości moralnych, społecznych                 

i estetycznych , umożliwiających świadomy wybór celów i dróg życiowych, 
5) zapewnienie warunków optymalnego rozwoju poprzez treści nauczanego przedmiotu oraz 

osobisty przykład i właściwe oddziaływanie wychowawcze, 
6) zaspakajanie potrzeb psychicznych uczniów przez stworzenie warunków dla świadomego            

i aktywnego udziału w procesie lekcyjnym, dla spokojnej i dobrze zorganizowanej pracy, 
życzliwego współdziałania, pomocy oraz sprawiedliwej oceny osiąganych wyników, 

7) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 
8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i poszerzanie poziomu wiedzy merytorycznej, 
9) odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. 

 
§ 30 

 
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele przedmiotu lub nauczyciele przedmiotów 

pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy. 
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu. 
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 
nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie 
decyzji w/s wyboru programów nauczania, 

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 
dla początkujących nauczycieli, 

3) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów 
szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

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

 
 

§ 31 
 
1. Zadaniem wychowawcy 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 w społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 



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

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

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

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i korygując 
ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzeba jest 
indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi                      
i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 
c) włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

5) współpracuje z psychologiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 
pomoc w rozpatrywaniu potrzeb i trudności , także zdrowotnych oraz zainteresowań                        
i szczególnych uzdolnień uczniów, organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły 
określają przepisy w/s zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

 
3. W celu realizacji swoich zadań wychowawca utrzymuje kontakty z rodzicami w formie zebrań 

ogólnych ( nie mniej niż dwa w półroczu) spotkań indywidualnych w zależności od potrzeb. Inni 
nauczyciele kontaktują się z rodzicami w ustalonych przez nauczycieli i podanych do wiadomości 
uczniów i rodziców, godzinach – bądź w porach ustalonych z rodzicami indywidualne. 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 
właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.  

 
 

UCZNIOWIE SZKOŁY 
 

§ 32 
 

KRYTERIA REKRUTACJI DO TECHNIKUM  
 

1. Dyrektor  technikum przyjmuje uczniów do klasy pierwszej na podstawie ustaleń szkolnej komisji 
rekrutacyjno – kwalifikacyjnej prowadzony jest nabór elektroniczny. 

 
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 
Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się                       
o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła. 
 

3. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy 
posiadają  orzeczenie lekarskie o przydatności  do wykonywania zawodu – technik górnictwa 
podziemnego. 

 
4. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej należy w szczególności: 

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem 
kryteriów przyjęć ustalonych w statucie, 

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

3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 
 

5. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej technikum decyduje suma punktów: 
1) pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum                          

z przedmiotów: j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, historia, wos, 
informatyka, 

2) zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
3) przyznanych za inne osiągnięcia ucznia. 



 
6. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje                

w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej   jednego przedmiotu  
przyjmowani są do technikum na podstawie  uprawnień określonych w zaświadczeniach 
wydanych przez wojewódzką komisję konkursową niezależnie od kryteriów. 

 
7. W przypadku równorzędnych wyników otrzymanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

pierwszeństwo w przyjęciu mają: 
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych, 
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki, 
3) dzieci pracowników pedagogicznych szkół i instytucji oświatowych. 

 
8. Przy ustaleniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum  przyjmuje się 

następujące wartości ocen: 
celujący – 12 pkt 
bardzo dobry – 10 pkt 
dobry – 8 pkt 
dostateczny – 6 pkt 
dopuszczający – 0 pkt 
 

9. Udział w pozaszkolnych konkursach wiedzy , zawodach sportowych oraz inne osiągnięcia ucznia 
z uwzględnieniem pkt 6 punktowane są : 

I - miejsce na szczeblu gminy – 3 pkt 
II – miejsce na szczeblu gminy – 2 pkt 
III – miejsce na szczeblu gminy – 1 pkt 

 
I - miejsce na szczeblu powiatu – 6 pkt 
II – miejsce na szczeblu powiatu – 5 pk 
III – miejsce na szczeblu powiatu – 4 pkt 

 
     I - miejsce na szczeblu rejonu – 9 pkt 

II – miejsce na szczeblu regionu – 8 pkt 
III – miejsce na szczeblu rejonu – 7 pkt 

 
      I – miejsce na szczeblu wojewódzkim – 12 pkt 

II – miejsce na szczeblu wojewódzkim – 11 pkt 
III – miejsce na szczeblu wojewódzkim – 10 pkt 

 
I – miejsce w zawodach sportowych na szczeblu makroregionu i w konkursach na szczeblu    
     ogólnopolskim – 15 pkt 
II – miejsce w zawodach sportowych na szczeblu  makroregionu i w konkursach na szczeblu  
     ogólnopolskim – 14 pkt 
III – miejsce w zawodach sportowych na szczeblu  makroregionu i w konkursach na szczeblu 
     ogólnopolskim – 13 pkt 
 
Przy ustalaniu punktów za konkursy i zawody sportowe bierze się pod uwagę osiągnięcia na 
najwyższym szczeblu w danym konkursie, czy zawodach sportowych ( nie sumuje się liczby punktów 
za poszczególne etapy danych zawodów) 

 
§ 33 

 
1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia , zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 
jego godności, 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 



4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 
5) swobody wyrażania myśli i przekonań , w szczególności dotyczących życia szkoły a także 

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych, 
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów , 
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w 

nauce, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania, 
8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego, 
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu , środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w 

organizacjach działających w szkole. 
 
2. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów,  
2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, 
3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 
4) odpowiedzialności za własne życie , zdrowie i higienę oraz rozwój, 
5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

 
§ 34 

 
Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen z wszystkich 
obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania 
otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Do średniej 
ocen nie wlicza się oceny  z religii. 
 

§ 35 
 

1. Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu szkoły i środowiska uczeń może być nagrodzony: 
1) pochwałą na forum klasy, 
2) pochwałą na forum szkoły, 
3) dyplomem uznania, 
4) nagrodą rzeczową, 

 
2. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary.: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 
2) upomnieniem dyrektora szkoły , 
3) naganą wychowawcy, 
4) naganą dyrektora , 

 
3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu 

nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 
4. Uczeń ma prawo odwołania się do wychowawcy lub samorządu szkolnego w przypadku 

naruszania regulaminu w pkt.2( 1-4), który kieruje wniosek do dyrektora szkoły o rozpatrzenie 
zasadności kary w terminie do 14 dni. 

5. Rada szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów. Regulamin przyznawania 
w/w odznak ustala rada szkoły. 

6. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 
określonych w ust.9. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po 
zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

7. Przepis ust.6 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach 
uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły , może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do 
innego technikum. 

8. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się w przypadku skreślenia z listy uczniów od 
decyzji dyrektora do organu nadzorującego szkołę w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

 
 
 



9. Uczeń może być relegowany ze szkoły w przypadku: 
a) nie podjęcia w terminie 14 dni nauki w szkole bez usprawiedliwienia , 
b) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkolnych w wymiarze wyższym niż ilość 

planowanych godzin lekcyjnych w ciągu trzech tygodni nauki w danym roku szkolnym, 
c) zakłócania toku lekcji, 
d) rozmyślnego stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu uczniów bądź pracowników 

szkoły, 
e) dokonania kradzieży w szkole, 
f) fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej, 
g) umyślnego niszczenia majątku szkoły , mienia prywatnego w szkole, 
h) poważnych wybryków chuligańskich (pobicie, pijaństwo, wymuszanie pieniędzy, dystrybucja 

narkotyków oraz tego typu istotnych wykroczeń), 
i) innych rażących zachowań niezgodnych z obowiązującymi w szkole przepisami. 
  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 36 
 
Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 37 
 
Szkoła może posiadać własny sztandar , godło oraz ceremoniał szkolny. 
 

§ 38 
 
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 39 
 
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 
 

§ 40 
 
Zmian w statucie dokonuje organ do tego uprawniony.  

 
§ 41 

 
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
do projektu uchwały Rady Gminy Pawłowice 

w sprawie utworzenia Technikum  
 

 

Założenie nowej szkoły ponadgimnazjalnej w Pawłowicach jaką jest technikum wynika ze 

wstępnie rozeznanego zapotrzebowania na tego rodzaju szkołę. Będzie ona wchodziła w skład ZSO        

w Pawłowicach. Technikum, w którym nauka trwa 4 lata, ma za zadanie przygotować młodzież               

do pracy w kopalni węgla kamiennego, gdyż kształcić będzie w kierunku technik górnictwa 

podziemnego. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Rada Gminy tworzy szkołę na podstawie aktu 

założycielskiego oraz nadaje jej pierwszy statut. 


