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z dnia 30 września 2004 r. 

 

 
 

STATUT 
Zespołu  Szkół  Elektronicznych  

im. Ignacego Domeyki 
w  Bolesławcu 

 
 

 
Podstawa prawna statutu: 

1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,  
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,  
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 
1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41,  
poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 
1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96,  
poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173,  
poz. 1808), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96,  
z 2003 r. Nr 146, poz. 1416 oraz z 2004 r. Nr 66, poz. 606). 
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1.  INFORMACJE OGÓLNE 

 
Art. 1. Nazwa szkoły 
            Zespół Szkół  Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w  Bolesławcu 
 
Art.2.  Nazwy szkół wchodzących w skład zespołu szkół: 
1. IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w  Bolesławcu, 
2. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki  w  Bolesławcu, 
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki   

w Bolesławcu. 
 
Art.3. Ilekroć w Statucie bez bliŜszego określenia jest mowa o: 
1) szkole lub zespole szkół – naleŜy przez to rozumieć Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego 

Domeyki w Bolesławcu, 
2) liceum – naleŜy przez to rozumieć IV Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu,  
3) technikum – naleŜy przez to rozumieć Technikum nr 4 w Bolesławcu, 
4) szkole zawodowej – naleŜy przez to rozumieć Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 4 w Bolesławcu, 
5) nauczycielu – naleŜy przez to rozumieć takŜe pedagoga szkolnego i bibliotekarza, 
6) rodzicach – naleŜy przez to rozumieć takŜe prawnych opiekunów dziecka, 
7) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 ze zm.). 
 
Art.4. Typy szkół wchodzących w skład zespołu: 
1) liceum – trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umoŜliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 
2) technikum – czteroletnie, prowadzące równieŜ w okresie przejściowym klasy pięcioletniego technikum, 

których ukończenie umoŜliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 
egzaminu, a takŜe umoŜliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości  
po zdaniu egzaminu maturalnego, 

3) zasadnicza szkołą zawodowa – o okresie nauczania nie krótszym niŜ 2 lata i nie dłuŜszym  
niŜ 3 lata, których ukończenie umoŜliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
po zdaniu egzaminu, a takŜe dalsze kształcenie. 

 
Art.5  Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny 
1. Organem prowadzącym wszystkie szkoły wchodzące w skład zespołu szkół jest Powiat Bolesławiecki. 
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad wszystkimi szkołami wchodzącymi  

w skład zespołu szkół jest Dolnośląski Kurator Oświaty. 
 

Art. 6.   Siedzibą szkoły jest budynek i posesja przy ulicy Tyrankiewiczów 2 w Bolesławcu. 
 
Art.7 Miejscem pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wykonujących pracę na rzecz 
szkół wymienionych w art.2. jest Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu. 
 
Art.8 Szkołą jest jednostką organizacyjną Powiatu Bolesławieckiego, działającą w formie jednostki 
budŜetowej -  w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
 (Dz. U. Nr 155, poz. 1014  ze zm.). 
 
Art. 9.  Oferta kształcenia: 
1. Szkoła umoŜliwia uczniom zdobycie wykształcenia ogólnego i zawodowego. 
2. Szkoła  kształci młodzieŜ w zawodach: 

a) technik elektronik  
b) monter elektronik. 

3. W szkole moŜliwe jest prowadzenie szkoleń na zlecenie zainteresowanych instytucji. 
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2. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
Art. 10. Szkoły wchodzące w skład zespołu realizują cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach 
wydanych na jej podstawie. 
 
Art. 11. Nadrzędnym celem zespołu szkół jest wychowanie młodzieŜy na świadomych i odpowiedzialnych 
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie jej do udziału w Ŝyciu społeczno-politycznym kraju 
oraz wyposaŜenie w zasób wiadomości i umiejętności potrzebnych do podjęcia studiów wyŜszych bądź 
wcześniejszego zdobycia zawodu – równieŜ na poziomie szkoły policealnej lub wyŜszej zawodowej. 
 
Art. 12. Cele określone w art. 11 osiągane są poprzez realizację następujących zadań:  

1) realizację ramowych planów nauczania oraz skonstruowanych na ich podstawie i przyjętych  
w szkole programów nauczania,  

2) umoŜliwienie   zdobywania   wiedzy   i umiejętności  niezbędnych (w zaleŜności od typu szkoły)  
do uzyskania świadectwa  ukończenia szkoły, zdania  egzaminu maturalnego i egzaminów 
potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i moŜliwości szkoły, 
4) prawidłowo prowadzoną rekrutację do zespołu szkół, 
5) umoŜliwienie uczniom realizacji  indywidualnego toku nauki,  
6) prowadzenie innowacji pedagogicznych. 

 
Art. 13. Realizacji planów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły sprzyja: 

1) prowadzenie kół zainteresowań: przedmiotowych, artystycznych i sportowych oraz zajęć 
nadobowiązkowych dla uczniów szkoły, 

2) organizowanie konkursów, olimpiad i turniejów, 
3) kultywowanie tradycji szkoły, 
4) współdziałanie wszystkich organów szkoły. 

 
Art. 14. Szkoła umoŜliwia uczniom podtrzymywanie poczucia toŜsamości narodowej i religijnej poprzez: 

1) wychowanie patriotyczne i udział w uroczystościach i świętach państwowych, 
2) udział młodzieŜy w uroczystościach organizowanych przez związki wyznaniowe i religijne zgodne  

z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach 
publicznych. 

 
Art. 15.  
1. Szkoła kładzie szczególne znaczenie na kształcenie i wychowanie prospołeczne oraz profilaktyczne.  
2. Szkoła realizuje  nauczanie  i wychowanie  prospołeczne  uczniów  w  formie   programowych  ścieŜek  

edukacyjnych  polegających na akcentowaniu  podstawowych zagadnień europejskich, prozdrowotnych,  
ekologicznych,  regionalnych i obrony cywilnej. ŚcieŜki:  europejska, prozdrowotna, ekologiczna,  
regionalna  i obrony cywilnej realizowane są na  odpowiednich  przedmiotach . 

3. Szkoła realizuje program wychowawczy i  program profilaktyki w całym cyklu kształcenia, w  ramach  
którego między innymi:   
1) umoŜliwia  uczniom  podtrzymywanie ich poczucia toŜsamości narodowej, językowej i religijnej, 

kładąc przy tym nacisk  na  utrwalenie postaw tolerancji;   
2) organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w róŜnych wartościowych i kształcących  

imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych. 
 
Art. 16. W zakresie zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoła:  
1. Szkoła umoŜliwia absolwentom dokonanie  świadomego wyboru  dalszego kierunku kształcenia   

lub zawodu  poprzez  organizację: 
1) spotkań i zajęć  z  pracownikami  naukowymi wyŜszych uczelni , 
2) spotkań z  pracownikami biur  pracy , zakładów  pracy. 
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2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i moŜliwości, udzielając uczniom 
pomocy: 

1) w razie trudności w nauce,  
2) psychologicznej,  
3) materialnej. 

 
Art. 17.  
1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i bezpieczeństwo w czasie zajęć dydaktycznych, wychowaw- czych i 

opiekuńczych: 
2. W czasie lekcji, zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 
3. Nauczyciele stosownych przedmiotów zawodowych, wychowania fizycznego, chemii, fizyki, 

technologii informacyjnej, bibliotekarze oraz w miarę potrzeby innych jeszcze przedmiotów  
na 1. zajęciach zapoznają uczniów z regulaminem pracowni, określającym zasady bezpieczeństwa 
uczestnictwa w zajęciach. 

4. W czasie przerw między lekcjami opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel dyŜurujący. Nauczyciel 
pełni dyŜur zgodnie z przydziałem miejsca w dniu tygodnia ustalonym przez dyrektora szkoły.  
Do obowiązków nauczyciela pełniącego dyŜur naleŜy troska o bezpieczeństwo i kulturę zachowania się 
uczniów, dbanie o higienę  ich wypoczynku oraz zgłaszanie administracji szkoły zauwaŜonych usterek  
i awarii w szkole. Z dyŜuru w budynku szkoły zwolnieni są nauczyciele pełniący funkcje kierownicze, 
nauczyciele - bibliotekarze oraz nauczyciele wychowania fizycznego, którzy pełnią dyŜury w hali 
sportowej. 

5. W czasie wycieczek szkolnych odpowiedzialność za uczniów przyjmuje nauczyciel-opiekun wycieczki 
zgodnie z regulaminem wycieczek. 

6. Podczas zajęć poza szkołą oraz na wycieczkach naleŜy przestrzegać norm dotyczących liczby uczniów 
przypadających na jednego opiekuna – z godnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Art. 18. Dla moŜliwie najefektywniejszego realizowania wszystkich celów i zadań szkoła kształtuje swoje  
środowisko dydaktyczno-wychowawcze odpowiednio do warunków szkoły, a przede  wszystkim do potrzeb 
uczniów. Dlatego teŜ szkoła: 
 

1) Podporządkowuje całą swoją strukturę organizacyjną wyłącznie dydaktyczno-wychowawczym 
celom i zadaniom, kierując się  przy tym dobrem uczniów. 

2) Zatrudnia wyłącznie  nauczycieli  z  wysokimi  kwalifikacjami  pedagogicznymi i takich, którzy 
przestrzegają  podstawowych zasad  moralnych i etycznych . 

3) Zatrudnia  kompetentnych i kulturalnych pracowników administracji i obsługi niezbędnych dla  
prawidłowego i przyjaznego uczniom bieŜącego funkcjonowania szkoły i dla  bezpiecznego oraz  
estetycznego  utrzymania  jej bazy lokalowej.  

4) Ma wypracowane  systemy monitorowania  i diagnozowania  zachowań uczniów oraz informowania 
rodziców uczniów o ich zachowaniu i postępach w  nauce. 

 
Art. 19.  
1. Rodzice i nauczyciele liceum współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

2. Formy współdziałania określonego w ust. 1  uwzględniają prawo rodziców do: 
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie; 
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów i 

przeprowadzania egzaminów określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, 
3) uzyskiwania w kaŜdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce, 
4) dostępu (wglądu) w pisemne formy oceniania wewnętrznego i zewnętrznego, 
5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 
6) wyraŜania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii 

na temat pracy szkoły. 
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Art. 20  
1. Współdziałanie rodziców i nauczycieli występuje w trakcie indywidualnych i klasowych spotkań 

rodziców z wychowawcami, dyrektorem, i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 
2. Szkoła współdziała z rodzicami w sprawach wychowania  i kształcenia  uczniów. 
3. Co najmniej  raz na  kwartał  szkoła   organizuje  stałe  spotkania  z rodzicami uczniów kaŜdej klasy w 

celu wymiany  informacji na tematy  edukacyjne  i wychowawcze. 
4. Dla rodziców uczniów rozpoczynających cykl kształcenia w szkole organizuje się wstępne spotkanie w 

celu zaznajomienia rodziców z podstawowymi zadaniami obowiązującymi w szkole, a przede 
wszystkim: 
1) edukacyjno-wychowawczymi  zadaniami  i wymaganiami  Szkoły związanymi z  określonym 

cyklem kształcenia, 
2) zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania  uczniów. 

5. Oprócz stałych spotkań określonych w ust. 3 i 4 szkoła w kaŜdym czasie zapewnia kaŜdemu  rodzicowi  
moŜliwość uzyskania: 
1) informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce  jego dziecka, 
2) informacji  i porad  w sprawach  wychowania  i dalszego kształcenia jego dziecka. 

6. W niecierpiących zwłoki sprawach edukacyjno-wychowawczych szkoła podejmuje skuteczne w celu 
skontaktowania się z rodzicami określonego ucznia. 

 
 

3.   ORGANA  SZKOŁY  
 
Art. 21. Organami szkoły są:  

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

 
Art. 22. Ustala się, Ŝe w Zespole Szkół funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, jedna Rada Rodziców oraz 
jeden Samorząd Uczniowski. Organy te reprezentują wszystkie szkoły wchodzące w skład zespołu szkół.  

 
Art. 23. KaŜdy z wymienionych w art. 21 organów działa zgodnie z ustawą a ponadto organy kolegialne 
funkcjonują wg odrębnych regulaminów uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być 
sprzeczne ze statutem szkoły.   
 
Art. 24. Za rozwiązywanie sytuacji konfliktowych między organami szkoły odpowiedzialny jest dyrektor, 
który moŜe w tym celu odwołać się do pozostałych organów szkoły i organu prowadzącego lub nadzoru- 
jącego. W przypadku gdy stroną konfliktu jest Dyrektor Szkoły, rozwiązanie konfliktu leŜy w gestii organu 
prowadzącego lub nadzorującego. 
 
Art. 25. BieŜącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 
poszczególnych organów szkoły organizuje Dyrektor Szkoły. 

 
Art. 26. Szkołą kieruje nauczyciel lub inna osoba, której organ prowadzący powierzył stanowisko Dyrektora 
Szkoły. 
 
Art. 27. Dyrektor szkoły wykonuje swoje  obowiązki w  ramach  kompetencji określonych w ustawie,  
a w szczególności :  

1) kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu powiatowego, 
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy, 
3) prowadzi politykę kadrową, zapewniając jak najwyŜszy poziom realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 
4) powołuje i odwołuje wicedyrektora szkoły i innych pracowników pełniących funkcje kierownicze 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
5) pełni nadzór pedagogiczny, 
6) reprezentuje szkołę na zewnątrz, 
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7) odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych, 
8) opracowuje arkusz organizacji szkoły oraz plany pracy szkoły i nadzoruje ich realizację, 
9) przyznaje nagrody dyrektora, wymierza kary oraz wnioskuje o nagrody, odznaczenia i wyróŜnienia, 
10) pełni funkcję przewodniczącego Rad Pedagogicznych. 

 
Art. 28. W celu sprawnego kierowania szkołą dyrektor szkoły, zasięgając opinii organu prowadzącego 
szkołę i Rady Pedagogicznej,  tworzy stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w Szkole. 
 
Art. 29. Zasady tworzenia stanowisk,  o których  mowa w art. 28, określa  ustawa lub organ prowadzący. 
Liczba i rodzaje tych stanowisk muszą być dostosowane do aktualnych potrzeb szkoły i jej moŜliwości 
finansowych. 
 
Art. 30. Do kaŜdego utworzonego stanowiska, o których mowa w art. 28,  Dyrektor Szkoły sporządza zakres 
obowiązków i kompetencji. O zakresie obowiązków i kompetencji dyrektor szkoły informuje Radę 
Pedagogiczną . 
 
Art. 31.  
1. Rada Pedagogiczna  jest  kolegialnym organem szkoły.  
2. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły.  
3. Przewodniczącym Rady jest dyrektor szkoły . 
 
Art. 32. W ramach swoich  kompetencji Rada Pedagogiczna: 

1) planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz zatwierdza plany pracy  
szkoły po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski szkoły; 

2) prowadzi okresową i roczną analizę i ocenę stanu nauczania, wychowania i opieki  
oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy danej szkoły; 

3) zatwierdza wyniki semestralnej i końcoworocznej klasyfikacji uczniów; 
4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole; 
5) podejmuje uchwały w sprawach wniosków o skreślenie z listy uczniów lub wniosków o 

przeniesienie do innej szkoły; 
6) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 
7) w przypadku powołania Rady Szkoły wybiera delegatów do Rady Szkoły, 
8) opiniuje wnioski dyrektora  szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróŜnień. 

 
Art. 33. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią  regulaminem. 
 
Art. 34. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym i są 
zwoływane przez Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organ  prowadzący Szkołę lub co najmniej 1/3  
członków rady. 
 
Art. 35. Tematykę posiedzeń szkoleniowych zatwierdza Rada na pierwszym posiedzeniu bezpośrednio 
poprzedzającym inaugurację roku szkolnego. Tematykę szkoleniowego posiedzenia Rady mogą 
zaproponować takŜe rodzice i uczniowie poprzez swoje organa.  
 
Art. 36. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są  protokołowane. Jej  uchwały mają charakter aktu prawnego  
i są  podejmowane zwykłą większością  głosów  w obecności  co najmniej połowy  jej członków. 
 
Art. 37. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu 
wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
 
Art. 38. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a takŜe nauczycieli i innych 
pracowników szkoły. 
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Art.39 Rada Rodziców  jest samorządnym organem Szkoły, który składa się z przedstawicieli rodziców 
stanowiących rady klasowe. 
 
Art.40 Rada Rodziców wyłania ze swego grona prezydium oraz komisję rewizyjną na 2-letnią kadencję. 
 
Art.41 W skład prezydium Rada Rodziców wchodzi: przewodniczący, wiceprzewodniczący, 
przewodniczący komisji rewizyjnej i dwaj jej członkowie oraz przedstawiciele Rad Klasowych Rodziców 
(po jednym z kaŜdego oddziału). 
 
Art.42 Komisja rewizyjna Rady Rodziców składa się z trzech osób, z których jedna pełni funkcję 
przewodniczącego. 
 
Art.43 Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym  
i wychowawcami, wnioskując i opiniując w sprawach finansowych, dydaktyczno-wychowawczych oraz 
opiekuńczych szkoły oraz uczniów. 
 
Art.44 Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców i wydatkuje zebrane środki  zgodnie  
z przyjętym przez siebie preliminarzem. 
 
Art.45 Rada Rodziców inicjuje i pomaga w organizowaniu imprez szkolnych. 
 
Art.46 Rada Rodziców otacza szczególną troską uczniów w trudnej sytuacji materialnej i udziela pomocy 
finansowej w przypadkach losowych uczniów. 
 
Art.47 Do kompetencji Rady Rodziców naleŜy w szczególności : 

1) zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy  
wychowawczej  i opiekuńczej w szkole i środowisku 

2) prezentowanie  wobec nauczycieli, władz szkolnych i oświatowych opinii rodziców we wszystkich 
istotnych sprawach Szkoły, 

3) współuczestniczenie w  tworzeniu programu wychowawczego Szkoły i programu  profilaktyki 
zagroŜeń, 

4) współdziałanie z dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną  w zaznajamianiu  ogółu rodziców z tymi 
programami , 

5) opiniowanie  dorobku nauczycieli  związanego z przyznaniem stopnia awansu zawodowego, 
6) udzielania pomocy dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w  wypracowaniu perspektywicznego 

programu rozwoju Szkoły,  jej bazy i wyposaŜenia. 
 
Art.48  
1. Samorząd  jest  organem  przedstawicielskim uczniów  Szkoły,  a  podstawą  jego działalności jest  

Statut Szkoły i zgodny z nim regulamin Samorządu zatwierdzony przez ogół uczniów.  
2. Regulamin Samorządu określa m.in. : 

1) strukturę, liczebność i kadencję Samorządu, 
2) tryb wybierania Samorządu i sposób podejmowania  uchwał. 

 
Art.49 Samorząd – reprezentując interesy uczniów – moŜe przedstawić Radzie Pedagogicznej  
i Dyrektorowi zespołu szkół wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 
realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a moŜliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, 
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej oraz prowadzenia radiowęzła szkolnego, 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie  

z własnymi potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 
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7) prawo do wydawania opinii o ocenianym nauczycielu na wniosek Dyrektora Szkoły, 
8) prawo do wysuwania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

 
Art.50 Samorząd moŜe gromadzić i wypracowywać środki finansowe. 
 
Art.51 W szkole oprócz organów wymienionych w art. 21 działają: wicedyrektor i pedagog szkolny.  

Art.52 Do zadań wicedyrektora szkoły naleŜy realizowanie zakresu obowiązków ustalonego  
przez dyrektora szkoły oraz zastępowanie dyrektora szkoły w razie jego nieobecności. 

Art.53 Do zadań pedagoga szkolnego naleŜy: 

1) rozpoznawanie warunków Ŝycia i nauki uczniów (szczególnie sprawiających trudności 
wychowawcze), 

2) stwarzanie uczniom moŜliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 
3) szerzenie kultury zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie higieny pracy umysłowej oraz profilaktyki  

w zakresie nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii i AIDS, 
4) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i problemów w kontaktach  

z rówieśnikami, 
5) wnioskowanie o udzielanie pomocy materialnej uczniom będącym w trudnej sytuacji, 
6) kierowanie pracą komisji opiekuńczo - wychowawczej, złoŜonej z wychowawców i przedstawicieli 

Samorządu Uczniowskiego, 
7) prowadzenie akcji informacyjnej o liceum wśród uczniów kończących gimnazjum, 
8) udzielanie informacji o kierunkach studiów wyŜszych i szkół policealnych (egzaminy wstępne, 

warunki studiowania), 
9) sporządzanie zestawienia statystycznego o przyjęciach absolwentów na studia wyŜsze i do szkół 

policealnych. 
10) prowadzenie akcji informacyjnej o zespole szkół wśród uczniów  kończących gimnazjum, 

 
 

4.   ORGANIZACJA  SZKOŁY 
 

Art.54 Działalność gospodarcza i finansowa szkoły regulowana jest odrębnymi przepisami. 
 
Art.55 Szkoła moŜe częściowo finansować swoją działalność ze środków specjalnych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczegółowymi.  
 
Art.56 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz 
ferii zimowych i letnich określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego - terminarz roku szkolnego 
ustalany jest kaŜdorazowo na podstawie rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 
 
Art.57 Terminarz egzaminu maturalnego ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna. 
 
Art.58 BieŜącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 
poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły. 
 
Art.59  
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji zespołu szkół opracowywany przez dyrektora szkoły na podstawie planu nauczania oraz 
planu finansowego szkoły.  

2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę. 
3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie  

z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, kół 
zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący.  
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Art.60 Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złoŜony z uczniów, którzy  
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązujących, 
określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programem nauczania wybranym 
z zestawu dla danej klasy, spośród programów nauczania dopuszczonych do uŜytku szkolnego. 

Art.61 Szkolny plan nauczania ustala dyrektor szkoły na podstawie ramowego planu nauczania. 

Art.62 Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza do uŜytku dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 
rady pedagogicznej i rady rodziców. 

Art.63 W szkole mogą zostać wprowadzone rozszerzone programy nauczania z zakresu róŜnych zajęć 
edukacyjnych. 

Art.64 Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów  
odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacji szkoły powinien być tworzony  
z uwzględnieniem tych przepisów. 
 
Art.65 Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 35 uczniów. 
 
Art.66 Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest  
w szczególności ustalenie dla tego oddziału zestawu programów nauczania. 
 
Art.67 Nauczyciele na wniosek dyrektora szkoły mogą  tworzyć zespoły wychowawcze lub problemowo-
zadaniowe . Pracą zespołu kieruje  przewodniczący  powoływany przez Dyrektora Szkoły  
na wniosek zespołu . 
 
Art.68 Szkoła posiada i cyklicznie – co 3 lata – weryfikuje Program Profilaktyki UzaleŜnień i Program 
Wychowawczy Szkoły. 
 
Art.69 Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie 
klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy między lekcjami nie są krótsze niŜ 10 
minut, a długa przerwa trwa 20 minut. Ustal się, Ŝe zajęcia  praktyczne trwają 55 min.  
 
Art.70 Rada Pedagogiczna moŜe, po zasięgnięciu opinii rodziców, podjąć uchwałę, w której ustali inny 
czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuŜszy niŜ 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas 
pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 
 
Art.71 Uwzględniając wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasady wynikające  
z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, oddziały mogą być dzielone na grupy na zajęciach 
wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa – zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
Art.72 Niektóre zajęcia obowiązkowe (np. zajęcia fakultatywne, języki obce) mogą być prowadzone  
w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych – takŜe  podczas wyjazdów  
i wycieczek. 
 
Art.73 Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 
finansowanych z budŜetu Szkoły nie moŜe być niŜsza niŜ 15 uczniów. 
 
Art.74 Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać  
12 uczniów. 
 
Art.75 Średnia liczebność grup na zajęciach w zespołach międzyoddziałowych wynosi co najmniej  
20 uczniów, a w przypadku języków obcych minimum 12 uczniów. 
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Art.76 Szkoła moŜe przyjmować na praktykę pedagogiczną słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli 
oraz studentów szkół wyŜszych kształcących nauczycieli. 
 
Art.77 Szkoła organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych  naukę  religii dla uczniów, których rodzice 
(lub sami  uczniowie) wyraŜają  pisemnie  takie Ŝyczenie;  po osiągnięciu  pełnoletności o uczestnictwie   
w lekcjach religii decydują sami uczniowie. 
 
Art.78 Dla uczniów nie uczestniczących w  lekcjach  religii  mogą  być  organizowane  lekcje etyki, jednak 
dla grupy uczniów liczącej  nie mniej  niŜ 7 osób. 
 
Art.79 Uczniowie  nieobjęci nauką  religii lub etyki , których rodzice  świadomie z niej rezygnują,  mają 
zapewnioną  opiekę na  terenie szkoły, a  jeŜeli zajęcia religii lub etyki wypadają  na  pierwszej lub ostatniej 
lekcji   zwalniani są do domu . 
 
Art.80 Organizacja czytelni i biblioteki szkolnej wraz z multimedialnym centrum informacyjnym.  
1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną słuŜącą do realizacji procesu dydaktyczno-

wychowawczego szkoły i zainteresowań młodzieŜy, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, 
popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły. Z biblioteki i czytelni szkolnej 
mogą korzystać równieŜ rodzice, absolwenci szkoły, nauczyciele emeryci. 

3. Pomieszczenia biblioteki umoŜliwiają: gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów 
w czytelni i wypoŜyczanie ich poza bibliotekę, prowadzenie przysposobienia czytelniczo-
informacyjnego uczniów. 

4. Czas pracy biblioteki i czytelni szkoły dostosowany jest do potrzeb Szkoły. 
5. Regulamin korzystania z biblioteki i czytelni jest opracowywany przez bibliotekarza szkolnego,  

a zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną. 
 
6. Do zadań nauczyciela bibliotekarza naleŜy: 

1) prowadzenie ewidencji zbiorów, 
2) prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego, 
3) prowadzenie dokumentacji czytelników, 
4) troska o estetykę i stan techniczny ksiąŜek, 
5) wypoŜyczanie ksiąŜek, 
6) informowanie o nowościach wydawniczych, 
7) udzielanie porad w wyborze ksiąŜek zgodnie z zainteresowaniem uczniów, 
8) inspirowanie czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej wśród uczniów, 
9) informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów, 
10) mierzenie jakości pracy biblioteki i czytelnictwa uczniów. 

 
Art.81 Na zajęciach wychowania fizycznego uczniów obowiązuje szkolny strój sportowy. 
 

5. NAUCZYCIELE  I  INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 
Art.82 W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.  
 
Art.83 Dyrektor Szkoły sporządza zakres czynności dla kaŜdego pracownika zatrudnionego na określonym 
stanowisku. Zakres czynności stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.  
 
Art.84 Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny  
za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece. 
 
Art.85 Do zadań nauczyciela naleŜy w szczególności: 
1) prawidłowe realizowanie zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych wynikających  

z  przyjętych planów pracy i programu nauczania, 
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2) udzielanie pomocy uczniom szczególnie zdolnym i przygotowanie ich do samodzielnego poszerzania 
wiedzy, do udziału w konkursach i olimpiadach, 

3) udzielanie pomocy uczniom w przypadkach niepowodzeń szkolnych, 
4) opracowywanie dokumentacji i prowadzenie jej na bieŜąco (plany pracy wychowawczej, rozkłady 

materiału, konspekty lekcji w pierwszych 3 latach pracy, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych, arkusze ocen), 

5) gromadzenie i utrzymywanie w dobrym stanie środków dydaktycznych, 
6) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej, 
7) uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej, 
8) obiektywne i jawne ocenianie, sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,  
9) dbanie o poprawność języka w wypowiedziach ustnych i pracach pisemnych uczniów, 
10) szanowanie godności ucznia, kształtowanie atmosfery Ŝyczliwości i tolerancji, zapoznawanie uczniów  

i rodziców z wymaganiami w zakresie prowadzonego przedmiotu, 
11) informowanie uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem o terminach prac klasowych, sprawdzianach  

i powtórzeniach obejmujących większe części materiału programowego, 
12) przeprowadzanie (bez uprzedzenia) sprawdzianów ustnych i pisemnych z zakresu ostatniej lekcji. 
 
Art.86  
1. Nauczyciele danego przedmiotu oraz nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą  zespoły 

przedmiotowe zwane komisjami przedmiotowymi . 
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany  przez dyrektora szkoły przewodniczący  zespołu. 
3. Cele  i zadania zespołów  przedmiotowych  obejmują  : 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programu nauczania, 
korelowanie treści nauczania  przedmiotów pokrewnych, a takŜe uzgadnianie decyzji w sprawie 
wyboru programu nauczania,  

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów i słuchaczy oraz sposobów 
badania wyników nauczania, 

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

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i laboratoriów oraz uzupełnianiu ich 
wyposaŜenia, 

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

4. Zespół przedmiotowy zobowiązany jest do dokumentowania swej pracy i składania  
z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 
Art.86 Nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą tzw. zespół klasowy nauczycieli uczących,  
do którego naleŜy głównie m.in. konstrukcja Oddziałowego Programu Nauczania w tym tworzenie 
programów ścieŜek międzyprzedmiotowych. 
 
Art.87  
1. Wychowawstwo klasy przydziela dyrektor szkoły.  
2. Do zadań wychowawcy klasy naleŜy w szczególności: 

1) opracowanie planu pracy wychowawczej zgodnego z cyklem kształcenia klasy wychowawczej, 
2) opracowanie rocznej tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy, dostosowanej do potrzeb danej 

klasy, 
3) koordynowanie realizacji przez nauczycieli przedmiotów problematyki z zakresu wiedzy o Ŝyciu 

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości 
rodziny Ŝycia poczętego oraz metodach i środkach prokreacji w uzgodnieniu z rodzicami uczniów, 

4) poznawanie osobowości uczniów w celu podejmowania skutecznych oddziaływań 
wychowawczych, 

5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie i pedagogiem szkolnym w celu 
koordynowania działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a zwłaszcza szczególnie 
uzdolnionych i mających trudności w nauce, 

6) planowanie i organizowanie róŜnych form spędzania czasu wolnego (zabawy, wycieczki), 
7) informowanie rodziców o postępach uczniów w nauce. 
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Art.88  
1. Dyrektor szkoły powierza  klasę opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli  uczących w szkole – 

wychowawcy. 
2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności poŜądane jest, by wychowawca opiekował 

się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia. 
3. Obowiązki  wychowawcy danej klasy powierza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii  Rady 

Pedagogicznej. 
4. Wychowawca pełni swą funkcję do chwili ukończenia przez uczniów nauki, chyba Ŝe Rada Rodziców 

złoŜy uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy  lub sam nauczyciel wniesie 
stosowną prośbę o zmianę . 

5. Wychowawca  prowadzi konieczną  dokumentację  pracy dydaktyczno- wychowawczej klasy tj. 
dziennik, arkusze ocen. 

 
6. UCZNIOWIE  SZKOŁY 

 
Art.89 Do Szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjów, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uzyskali liczbę punktów ustalaną corocznie przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.  
 
Art.90 Podstawę ustalenia liczby punktów stanowią wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku 
nauki w gimnazjum, oceny na świadectwie z wybranych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia. 
 
Art.91 Liczba punktów moŜliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku 
nauki w gimnazjum powinna być równa liczbie punktów moŜliwych do uzyskania za oceny z wybranych 
zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia. 
 
Art.92 Szczegółowe warunki rekrutacji określa odrębny regulamin. 
 
Art.93 Uczeń przyjęty do klasy pierwszej przez pierwszy miesiąc nauki jest otoczony  szczególną opieką 
przez wychowawcę, nauczycieli przedmiotów oraz starsze koleŜanki i kolegów. 
 
Art.94 Na pierwszych zajęciach uczeń poznaje obowiązujące w szkole regulaminy i zasady organizacji 
Szkoły. 
 
Art.95 W pierwszych dwóch tygodniach nauki uczniowie klas pierwszych nie otrzymują ocen  
niedostatecznych. 
 
Art.96 Uczniowie ostatnich klas w danym typie szkoły są – w ostatnim semestrze – zwolnieni  
z dodatkowych prac na rzecz szkoły oraz w pracy w Samorządzie Uczniowskim. 
 
Art.97  KaŜdy uczeń Szkoły ma równe prawa i obowiązki. 
 
Art.98  Uczeń ma prawo do: 

1) informacji  na temat  zakresu  wymagań  oraz  metod  nauczania, 
2) posiadania  pełnej  wiedzy na temat  kryteriów ocen z  przedmiotów i zachowania, 
3) korzystania  z zasad  dotyczących  sprawdzania  wiedzy i umiejętności , 
4) tygodniowego rozkładu  lekcji utworzonego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,  
5) do swobody myśli , sumienia  i wyznania , 
6) rozwijania  zainteresowań, zdolności  i talentów, 
7) swobody  wygłaszania  myśli  i przekonań , jeŜeli  nie naruszają one dobra osobistego  osób 

trzecich, 
8) Ŝyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
9) bezpiecznych warunków  pobytu w szkole, 
10) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl  

obowiązujących  regulaminów, 
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11) korzystania  z  pomocy materialnej  zgodnie  z regulaminem  w sprawie  przyznawania  pomocy 
materialnej, 

12) reprezentowania  szkoły w  konkursach, olimpiadach, zawodach sportowo-obronnych, 
13) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
14) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności, 
15) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 
16) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
17) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego. 

 
Art.99 Uczeń jest zobowiązany do: 

1) systematycznego i aktywnego  uczestnictwa  w zajęciach lekcyjnych i w Ŝyciu szkoły, 
2) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 
3) wystrzegania się szkodliwych nałogów, 
4) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych, 
5) dbania o honor i tradycje szkoły, 
6) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej  oraz 

ustaleniom Samorządu  Uczniowskiego, 
7) okazywania szacunku  nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz ludziom  starszym 

poprzez społecznie akceptowane formy, 
8) zachowywania naleŜytej postawy w środowisku pozaszkolnym, 
9) odpowiedzialności za własne Ŝycie, zdrowie i higienę oraz rozwój. 

 
Art.100 W przypadku nieprzestrzegania praw określonych w art. 98 uczeń ma prawo składania skargi  
do wychowawcy klasy, Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, Opiekuna Samorządu, a jeŜeli skarga dotyczy 
wychowawcy klasy – do Dyrektora Szkoły. 
 
Art.101 Za wyniki uzyskiwane w nauce i stosunek do innych obowiązków szkolnych wobec uczniów 
stosowane są nagrody lub kary. 
 
Art.102 Uczeń wyróŜniający się w nauce i pracy społecznej moŜe zostać nagrodzony: 

1) pochwałą wychowawcy klasy, 
2) pochwałą dyrektora szkoły, 
3) świadectwem z wyróŜnieniem,    
4) nagrodą rzeczową, 
5) listem pochwalnym do rodziców. 

 
Art.103 Uczeń nie przestrzegający Statutu Szkoły i regulaminów wewnątrzszkolnych moŜe zostać 
ukarany. 

1) upomnieniem wychowawcy wobec klasy, 
2) upomnieniem dyrektora Szkoły, 
3) zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych , 
4) upomnieniem dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej, 
5) naganą dyrektora Szkoły z ostrzeŜeniem przed skreśleniem z listy uczniów, 
6) skreśleniem z listy uczniów. 

 
Art.104 Dyrektor szkoły moŜe skreślić ucznia z listy uczniów – na podstawie uchwały Rady 
Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, gdy ten: 

1) umyślnie  spowodował uszczerbek  na zdrowiu innego ucznia, 
2) dopuścił się  kradzieŜy , 
3) wszedł w kolizję z prawem, 
4) demoralizował innych uczniów, 
5) stale naruszał postanowienia Statutu Szkoły . 
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Art.105 Szkoła ma obowiązek bezzwłocznego informowania rodziców ucznia o przyznanej  uczniowi 
nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. 
 
Art.106 Wnioskowanie o zastosowanie kar statutowych i ich dokumentowanie naleŜy do obowiązków 
wychowawcy klasy.  
 
Art.107 Odwoływanie się od otrzymanej kary moŜna składać w przypadku kary określonej w art. 103 pkt. 
1–5 do dyrektora szkoły, a w przypadku kary określonej w art. 103 pkt. 6 do Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty w przeciągu 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku ucznia niepełnoletniego prawo 
odwołania przysługuje równieŜ rodzicom.  
 

7.  ZASADY  WEWNĄTRZSZKOLNEGO  OCENIANIA  
 
Art. 108. Ocenianie  wewnątrz szkolne  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli  poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości w stosunku do wymagań  
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, realizowanych w szkole programów nauczania 
uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny. 
 
Art. 109. Ocenianie  wewnątrz szkolne  ma na celu: 

1) poinformowanie  ucznia  o poziomie jego  osiągnięć edukacyjnych i  postępach w  tym zakresie, 
2) pomoc uczniowi  w samodzielnym planowaniu swojego  rozwoju, 
3) motywowanie  ucznia  do dalszej  pracy, 
4) dostarczenie  rodzicom i nauczycielom  informacji  o  postępach, 
5) trudnościach  i specjalnych  uzdolnieniach ucznia, 
6) umoŜliwienie  nauczycielom  doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 
Art. 110. Ocenianie wewnątrz szkolne  obejmuje: 

1) formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych oraz  informowanie o nich uczniów  
i rodziców, 

2) bieŜące ocenianie i śródroczne  klasyfikowanie według skali i w formach  przyjętych w danej szkole 
oraz  zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych 

3) przeprowadzenie egzaminów   klasyfikacyjnych 
4) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego /semestr / i warunków ich poprawiania. 

 
Art. 111.  
1. Nauczyciele na początku kaŜdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców  

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz  
o sposobach sprawdzania  osiągnięć  edukacyjnych uczniów. 

2. Wychowawca  klasy na  początku  kaŜdego  roku  szkolnego  informuje  uczniów  oraz rodziców  
o zasadach oceniania  zachowania. 

 
Art. 112. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone  i ocenione  pisemne  prace  
kontrolne  uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach  określonych  przez  nauczycieli. 
 
Art. 113. Na prośbę ucznia  lub jego  rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 
 
Art. 114. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- 
-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej tak dostosować działania dydaktyczne w stosunku  
do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, aby 
uniemoŜliwi ć mu sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania . 
 
Art. 115. Przy  ustalaniu oceny z wychowania  fizycznego naleŜy  w szczególności  brać  pod uwagę  
wysiłek  wkładany przez  ucznia w wywiązywanie się z  obowiązków  wynikających  ze specyfiki tych 
zajęć . 
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Art. 116.  

1. W uzasadnionych  przypadkach uczeń  moŜe   być  zwolniony na czas  określony z zajęć wychowania  
fizycznego. 

2. Decyzję  o zwolnieniu  ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych 
moŜliwościach uczestniczenia w tych zajęciach , wydanej przez  lekarza lub poradnię  psychologiczno- 
pedagogiczną albo  inną poradnię specjalistyczną. 

3. W przypadku  zwolnienia  ucznia  z zajęć  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast oceny  
klasyfikacyjnej  wpisuje  się  „zwolniony”. 

 
Art. 117. Klasyfikowanie śródroczne  polega na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych    
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. 
 
Art. 118. Klasyfikowanie śródroczne uczniów  przeprowadza się  raz  w ciągu  roku szkolnego,  
w  terminach określonych  w statucie szkoły. 
  
Art. 119. Klasyfikowanie  kończące rok szkolny polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  
określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 
 
Art. 120. Na dwa tygodnie przed  końcem roku szkolnego i semestralnym lub klasyfikacyjnym   
posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są  zobowiązani poinformować ucznia i jego 
rodziców o przewidywanych dla niego ocenach  klasyfikacyjnych. 
 
Art. 121. Na miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie 
niedostatecznej bądź nieklasyfikowaniu. 
 
Art. 122. Ustalona  przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna  moŜe być 
zmieniona  tylko w wyniku  egzaminu poprawkowego . 
 
Art. 123. Oceny  klasyfikacyjne  ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia edukacyjne  
a ocenę zachowania - wychowawca  klasy . 
 
Art. 124. Oceny bieŜące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według następującej skali: 

1) stopień celujący  6 
2) stopień plus  bardzo dobry      +5 
3) stopień bardzo dobry  5 
4) stopień minus bardzo dobry     -5  
5) stopień plus dobry           +4 
6) stopień  dobry   4 
7) stopień minus dobry            -4 
8) stopień plus dostateczny         +3 
9) stopień dostateczny  3 
10) stopień minus dostateczny       -3 
11) stopień plus dopuszczający     +2 
12) stopień  dopuszczający  2 
13) stopień niedostateczny  1 

 
Art. 124. Oceny klasyfikacyjne  końcoworoczne ustala się  w stopniach według następującej skali : 

1) stopień  celujący  6 
2) stopień bardzo dobry  5 
3) stopień dobry   4 
4) stopień dostateczny  3 
5) stopień dopuszczający  2 
6) stopień niedostateczny       1 
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Art. 125. Ogólne  kryteria  stopni ustala się  wg  następujących zasad : 

1. Stopień  niedostateczny otrzymuje uczeń , który nie  opanował wiadomości umiejętności  określonych  
wymaganiami programowymi  danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach  
i umiejętnościach uniemoŜliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. 

2. Stopień dopuszczający (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne 
wiadomości z danego przedmiotu określone programem nauczania niezbędne do dalszego uczenia się 
tego przedmiotu i potrzebne w Ŝyciu. Wymagania te wskazują na opanowanie niezbędnych wiadomości 
i najwaŜniejszych umiejętności – przy zachowaniu zasady prymatu przyswojonych umiejętności nad 
teorią.  

3. Stopień dostateczny (wymagania  podstawowe) otrzymuje uczeń, który opanował najwaŜniejsze 
wiadomości i umiejętności w uczeniu się danego przedmiotu określone programem nauczania w danej 
klasie, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 
złoŜoności. 

4. Stopień dobry (wymagania rozszerzające) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości określone  
programem nauczania w danej klasie stanowiące pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, 
przydatnych i niezbędnych w opanowaniu treści  z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,  
uŜytecznych w szkolnej działalności; wykazuje umiejętność rozwiązywania zadań typowych wg 
wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika, 

5. Stopień bardzo dobry (wymagania dopełniające) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres 
wiadomości i umiejętności określony w programie nauczania danej klasy umoŜliwiający rozwiązywanie  
problemów w sytuacjach nietypowych  wymagających  korzystania z róŜnych  źródeł informacji. 

6. Stopień celujący (wymagania wykraczające) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości  
i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie 
i twórczo rozwija własne uzdolnienia, proponuje rozwiązania nietypowe wykraczające  poza program 
nauczania tej klasy, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 
sportowych i innych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim czy krajowym lub posiada inne  
porównywalne  osiągnięcia . 

 
Art. 126. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) stosunek do obowiązków szkolnych , 
2) kulturę osobistą, postawę wobec kolegów i innych osób, 
3) udział w Ŝyciu klasy, szkoły i środowiska. 

 
Art. 127. Zasady ustalania oceny zachowania: 
1. KaŜdy uczeń otrzymuje na początku roku szkolnego 100 punktów. 
2. W czasie semestru moŜe poprzez swoje zachowanie i postawę punkty tracić lub zyskiwać. 

Zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów powoduje otrzymanie konkretnej oceny z zachowania. 
3. Jedynym kryterium oceny zachowania jest  liczba punktów zdobytych przez uczniów zgodnie 

z zasadami regulaminu. 
4. Wychowawca klasy ma prawo udzielić nagany uczniowi, który po posiedzeniu Rady Pedagogicznej  

opuścił lekcje z powodu wagarów. 
5. Przedziały punktów a oceny zachowania: 

14) powyŜej 140 pkt      ocena wzorowa 
15) 80  - 139      pkt   ocena dobra 
16) od 51 - 79    pkt  ocena   poprawna   
17) poniŜej 51    pkt  ocena   nieodpowiednia  

6. Obowiązki szkolne - uczeń: 
1) regularnie uczęszcza na zajęcia szkolne, a nieobecności szkolne usprawiedliwia zgodnie z  

przyjętymi zasadami, 
2) punktualnie rozpoczyna zajęcia szkolne, 
3) uczy się na miarę swoich moŜliwości, 
4) sumiennie wywiązuje się z podjętych  przez siebie i powierzonych mu obowiązków. 

 
7. Kultura osobista - uczeń: 
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1) przestrzega  norm  współŜycia  społecznego  w stosunku  do nauczycieli, kolegów i pracowników 
szkoły, 

2) dba o kulturę słowa i dyskusji, 
3) wykazuje wraŜliwość na zło, 
4) jest tolerancyjny i szanuje godność osobistą własną i innych, 
5) szanuje mienie szkolne, 
6) dba o estetykę swojego wyglądu zewnętrznego, jest  zawsze czysty i stosownie ubrany, 
7) jest wolny od wszelkich nałogów czy uzaleŜnień, 
8) pozytywnie i szybko reaguje na uwagi odnoszące się do jego zachowania, wykazuje 

samokrytycyzm. 
 
8. Udział w Ŝyciu klasy, szkoły i środowiska - uczeń: 

1) nie moŜe odmówić udziału w Ŝyciu społecznym klasy i szkoły ; 
2) chętnie pomaga kolegom w nauce, jak i innych sprawach Ŝyciowych; 
3) uczestniczy  w  pracach na rzecz środowiska; 
4) reaguje na dostrzegane przejawy zła, agresji, nietolerancji; 
5) swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a takŜe dla mienia publicznego i 

własności  prywatnej . 
 
9.  Punkty dodatnie: 

1) Udział w olimpiadach przedmiotowych               5 - 30 pkt 
2) Udział w konkursach szkolnych               2 - 10 pkt 
3) Pełnienie  funkcji w szkole ( w zaleŜności od wkładu pracy ) 5 - 15 pkt 
4) Pełnienie  funkcji w  klasie (w zaleŜności od wkładu pracy)   1 - 5 pkt 
5) Uczestnictwo w zawodach, reprezentowanie szkoły   5 - 20 pkt 
6) Udział w  organizacji  imprez szkolnych   5 - 10 pkt 
7) Praca  na rzecz  klasy (poza zajęciami szkolnymi)           2 - 10 pkt 
8) Praca na rzecz szkoły(poza zajęciami szkolnymi)            5 - 20 pkt 
9) Pomoc koleŜeńska     2 - 10 pkt 
10) Punktualność, sumienność, terminowość   1 - 20 pkt 
11) Wzorowa  frekwencja.                      20 pkt  

 

10.  Punkty  ujemne : 
1) Przeszkadzanie   na  lekcji    1 - 5  pkt 
2) Nie  wykonywanie  poleceń  nauczyciela  1 - 5  pkt 
3) Arogancka  postawa  wobec  nauczyciela  i innych  pracowników 1 - 10 pkt 
4) Ignorowanie  nauczyciela na  ulicy   1 - 5   pkt 
5) UbliŜanie  koledze     1 - 5   pkt 
6) Zaczepianie słowne  lub fizyczne   1 - 10 pkt 
7) Bójka                   5 - 50 pkt 
8) Wulgarne słownictwo     5 - 10 pkt 
9) Złe zachowanie  na  korytarzu , boisku , itp.  1 - 10 pkt  
10) Niszczenie  mienia szkoły     10- 30pkt 
11) Niszczenie mienia  kolegi     10-20 pkt 
12) KradzieŜ       20-50 pkt 
13) Palenie  tytoniu           20 pkt 
14) Picie  alkoholu                              20-50 pkt 
15) Nieterminowe  rozliczenie się z biblioteką    1-5   pkt 
16) Narkotyki       50- 70 pkt 
17) Zaśmiecanie terenu szkoły i posesji                1 - 5 pkt 
18) Spóźnienia                        1 pkt 
19) Wagary całodzienne  (1  godz. nieusprawiedliwiona)            2  pkt 
20) Wagary (pojedyncze godziny)                                          5  pkt 
21) Drastyczne naruszenie przyjętych norm oraz  prawa 5 - 10 pkt 
22) Informacje o niekulturalnym zachowaniu się  ucznia w  jego środowisku, miejscach publicznych              

5-10 pkt 
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23) Niesumienne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych  
(punktację ustala wychowawca jednorazowo pod koniec semestru)   1- 10 pkt 

 
Art. 128. Uczeń moŜe nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeŜeli  
brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
edukacyjnych  przekraczających  połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym  planie nauczania. 
 
Art. 129. Uczeń  nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności moŜe zdawać egzamin   
klasyfikacyjny . 
 
Art. 130. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego  z  powodu nieobecności  nieusprawiedliwionej  
lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna moŜe wyrazić  zgodę na egzamin klasyfikacyjny . 
 
Art. 131. Egzamin  klasyfikacyjny  zdaje  równieŜ   uczeń  realizujący  na  podstawie  odrębnych   
przepisów  indywidualny  tok  lub program  nauki  oraz  uczeń  spełniający  obowiązek szkolny  
lub obowiązek nauki poza szkołą. 
  
Art. 132. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i terminach określonych przez           
dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami, uczniem i jego rodzicami.  
 
Art. 133. Dla ucznia szkoły zawodowej (technikum, zasadnicza) z powodu usprawiedliwionej 
nieobecności, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych, szkoła organizuje zajęcia umoŜliwiające 
uzupełnienie programu nauczania.      

    
Art. 134. Uczeń,  który w klasyfikacji końcoworocznej otrzymał jedną lub więcej ocen niedostatecznych, 
nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyŜszej i moŜe powtarzać tę samą klasę za zgodą rady 
pedagogicznej . 
 
Art. 135. Uczeń począwszy od klasy pierwszej (takŜe programowo najwyŜszej), który w wyniku  
końcoworocznej  klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, moŜe zdawać 
egzamin poprawkowy. W przypadku dwóch egzaminów poprawkowych ( tylko w wyjątkowych sytuacjach) 
konieczna jest zgoda Rady Pedagogicznej. 
 
Art. 136.  
1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem  egzaminu z muzyki, 

informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim  formę 
ćwiczeń  praktycznych . 

2. Ocenę pisemnej pracy egzaminacyjnej oraz ocenę z egzaminu ustnego proponuje i uzasadnia nauczyciel 
egzaminujący na podstawie wymagań na ocenę dopuszczającą, uzgadniając ją z pozostałymi 
członkami zespołu egzaminacyjnego. 
 

Art. 137. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu  ferii letnich. 
 
Art. 138. Egzamin  poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły . 
 
Art. 139. W skład  komisji  wchodzą : 

1) dyrektor szkoły  lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako    
przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel  prowadzący dane zajęcia  edukacyjne  - jako egzaminujący, 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 

 
Art. 140. Nauczyciel, o którym mowa w art. 139, moŜe  być  zwolniony z udziału w pracy komisji  
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 
szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 
z tym Ŝe powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu  z dyrektorem tej 
szkoły. 
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Art. 141. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład  
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną  przez komisję.    
Do  protokołu  załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach  ucznia. 
 
Art. 142. Uczeń, który z przyczyn losowych  nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym   
przez Dyrektora Szkoły nie później niŜ do końca września. 
 
Art. 143. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 
 
Art. 144. Uczeń kończy szkołę, jeŜeli na zakończenie klasy programowo  najwyŜszej uzyskał oceny  
klasyfikacyjne wyŜsze od oceny  niedostatecznej. 
 
Art. 145. Egzamin maturalny  jest   przeprowadzony   zgodnie  z  odrębnym   regulaminem. 
 
Art. 146. Inne ustalenia szczegółowe dotyczące zasad oceniania bieŜącego: 
 

1. Uczeń  powinien otrzymać minimum 1 ocenę miesięcznie z kaŜdego przedmiotu lub w  przypadkach   
uzasadnionych przynajmniej 3 oceny w semestrze. 

2. Z języka polskiego i matematyki nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum 2 prac  
klasowych  (1 lub  2 godz.) w semestrze. 

3. O pracy pisemnej  nauczyciel jest obowiązany  poinformować uczniów z tygodniowym 
wyprzedzeniem.  

4. W tygodniu uczeń nie  moŜe pisać  więcej niŜ trzy prace, w ciągu dnia  - jedną. 
5. Kartkówka  jest jedną  z form  sprawdzenia  wiadomości ucznia  i nie moŜe być traktowana jako praca  

klasowa. 
6. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej pracy pisemnej powinien być sprawdzony przez nauczyciela z 

danego zakresu  materiału: 
1) w  przypadku nieusprawiedliwionej  absencji – na najbliŜszej lekcji, 
2) w  przypadku dłuŜszej  usprawiedliwionej absencji – w  terminie  uzgodnionym. z  nauczycielem  w 

ciągu  miesiąca. 
7. Na tydzień przed ustalonym terminem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej nauczyciel  nie moŜe robić   

pisemnych prac klasowych. 
8. Uczniów klas pierwszych naleŜy stopniowo wdraŜać do nowego systemu oceniania obowiązującego w 

szkole.   
 

7. PRZEPISY KOŃCOWE 
 
Art. 147. Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu powstał 1 września 1994 r. z przekształcenia   
Zespołu Szkół Górniczych  Kombinatu  Górniczo-Hutniczego Miedzi w  Bolesławcu. W roku 1999 r. 
Szkoła ponownie weszła w strukturę Powiatu Bolesławieckiego.  

 
Art. 148. Ceremoniał Szkoły: 

1) Inauguracja roku szkolnego 
2) Święto Szkoły  – 2  grudnia  (rocznica  nadania  Zespołowi Szkół  Elektronicznych  imienia  

Ignacego Domeyki) 
3) 14 października – Dzień Edukacji Narodowej 
4) Dzień Pierwszoklasisty  - wrzesień 
5) Dzień Sportu Szkolnego  
6) PoŜegnanie absolwentów wszystkich szkół 
7) Święta  państwowe 
8) Wigilia  klasowa  

 
Art. 149. Odświętny strój obowiązuje społeczność szkoły na uroczystościach i egzaminach końcowych. 
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Art. 150. Zespół  posiada  własny  sztandar  z wizerunkiem  Ignacego Domeyki  ufundowany przez Radę 
Rodziców 2 grudnia 1994 r. 
 
Art. 151. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
Art. 152. Szkołą uŜywa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr 
wszystkich pieczęci. 
 
Art. 153. Tryb wprowadzania zmian i nowelizacji statutu. 
1. Do statutu mogą być wprowadzane zmiany w formie aneksu na wniosek organów szkoły lub  

– w przypadku zmiany przepisów - organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny  

2. Tryb wprowadzania zmian do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania. 
3. O zmianach w statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organa szkoły, organ prowadzący i organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 
4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach. 
 
 


