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Uchwała Nr ____________ 

Rady Pedagogicznej  

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej  - Curie w Działoszynie  

z dnia ____________ 2017 r.   

 

w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Rada Pedagogiczna 

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie uchwala co następuję: 

§1.  Wprowadza następujące zmiany w Statucie Zespołu Szkół w Działoszynie: 

1) We wstępie punkt 1 dodaje się literę i):  

1. Podstawa prawna: 

i)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

2) We wstępie punkt 2 dodaje się literę k) o brzmieniu: 

2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

k) zasadniczej szkole zawodowej - należy przez to rozumieć oddziały ZSZ w Bran-

żowej Szkole I stopnia w Działoszynie 

3) Użyte w  Statucie w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Program Wychowawczy”  

i „Program Profilaktyczny” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypad-

ku wyrazami „Program wychowawczo-profilaktyczny”. 

4) Użyty w Statucie w różnej liczbie i przypadku wyraz „posiedzenie” zastępuje się wy-

razem „zebranie”. 

5) W § 1 ustęp 2 dodaje się punkt 8) o brzmieniu: 

8) Branżowa Szkoła I stopnia 

6) W § 1 ustęp 4 dodaje się punkt 8) o brzmieniu: 

8)  

Branżowa Szkoła I stopnia 

w Zespole Szkół 

im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Działoszynie 

ul. Grota Roweckiego 5 
 

7) W § 3 dodaje się ustęp 6a o brzmieniu: 

6a. Cykl kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata. Branżowa szkoła I 

stopnia kształci w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów (Dz. U. z 201, 

poz.1145).  
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8) W § 4 ustęp 26 uchyla się punkt 6). 

9) W § 4 uchyla się ustęp 29. 

10) W § 7 ustęp 5 dodaje sie punkt 5) i 6) o brzmieniu: 

5) Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować  

działania w zakresie wolontariatu. 

6) Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu. 

11) W § 7 ustęp 5a. dodaje sie punkt 3) o brzmieniu: 

3) Samorząd w szkole dla dorosłych może gromadzić fundusze z dobrowolnych 

składek lub innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły. 

12) W § 8 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Zajęcia edukacyjne dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz 

dla słuchaczy Szkoły Policealnej w zawodzie technik informatyk odbywają się  

w formie zaocznej w systemie semestralnym. 

13) W § 8 uchyla się ustęp 6a. 

14) W § 8 dodaje się ustępy 12a, 12b i 12c o brzmieniu: 

12a. W celu realizowania praktycznej nauki zawodu dla zawodów technik budownic-

twa oraz  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie szkoła 

prowadzi warsztaty szkolne.  

12b. Pracą warsztatów szkolnych i zatrudnionych pracowników kieruje kierownik 

szkolenia praktycznego , który podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły. 

12c. Szczegółowe zasady działania warsztatów szkolnych określa Regulamin warsz-

tatów. 

15) W § 8 dodaje się ustęp 23a o brzmieniu: 

23a. Szkoła współdziała z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i mło-

dzieży: 

1) ze Strażą Pożarną w ramach działań podnoszących bezpieczeństwo dzieci  

i młodzieży - w tym przeciwpożarowej; 

2) z Policją w zakresie upowszechniania wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształ-

towania właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

3) z parafią, stowarzyszeniami oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci  

i młodzieży w celu poszerzania działań profilaktycznych, działań rozwijają-

cych postawy moralne, obywatelskie i patriotyczne; 

4) ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym i innymi instytucjami  

i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w celu 
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kształtowania postaw empatycznych, altruistycznych, a także zachowań 

młodzieży z poszanowaniem godności osobistej innych ludzi bez względu 

na ich indywidualne różnice; 

5) ze służbą zdrowia w celu wzmocnienia działań prozdrowotnych, wyrabiania 

nawyków higienicznych oraz uczenia zachowań bezpiecznych dla zdrowia 

własnego i innych 

16) W § 9 dodaje się ustęp 11 o brzmieniu: 

11. W szkole funkcjonuje Rzecznik Praw Ucznia, którego sposób wyłaniania spośród 

nauczycieli szkoły określa Regulamin zaproponowany przez Samorząd 

Uczniowski, a zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. 

1) Prawo wyboru Rzecznika Praw Ucznia mają wszyscy uczniowie szkoły. 

2) Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia: 

a) znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji o Prawach Dziecka; 

b) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole; 

c) rozpatrywanie indywidualnych skarg w kwestiach spornych uczeń-uczeń 

i uczeń-nauczyciel; 

d) udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw uczniów; 

e) współpraca z pedagogiem w rozwiązywaniu skarg uczniów; 

f) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich 

dochodzenia; 

g) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania; 

h) informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach. 

15) W § 10 dodaje się ustęp 3 o brzmieniu: 

3. Pracownicy administracji i obsługi są włączani w proces wychowania, profilaktyki 

i opieki nad uczniami. Są zobowiązani współpracować w tym zakresie z nauczy-

cielami.  

16) W § 11 ustęp 1 punkt 1) dodaje się literę  za) o brzmieniu: 

za) używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych rejestru-

jących dźwięk i obraz wyłącznie poza zajęciami edukacyjnymi, tj. podczas prze-

rwy oraz przed i po lekcjach, w sposób nie zagrażający godności innych osób (za-

kaz rejestrowania dźwięku lub obrazu). Naruszenie przez ucznia zasad dotyczą-

cych telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych skutkuje za-

trzymaniem urządzenia w depozycie u Dyrektora Szkoły do wyjaśnienia sprawy; 

17) W § 11 ustęp 1 dodaje sie punkt 2), 3), 4) i 5) o brzmieniu: 
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2) Uczniowie szkoły maja prawo do działań w zakresie wolontariatu. Działania te 

organizuje się w następujący sposób: 

a) osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkolnego wolontariatu: 

- Dyrektor szkoły; 

- opiekun szkolnego wolontariatu, będący jednocześnie opiekunem SU; 

b) działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez: 

- wychowawców; 

- nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

- Rodziców; 

- inne osoby i instytucje; 

c) działania szkolnego wolontariatu adresowane są do: 

- potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lo-

kalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych; 

- społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych; 

- wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne; 

d) szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania szkolnego wolontariatu 

określa odrębny regulamin, który jest częścią regulaminu SU. 

3) W przypadku naruszenia praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły i konwencji 

praw dziecka uczeń lub jego Rodzic (prawny opiekun) może złożyć skargę - sa-

modzielnie lub za pośrednictwem rzecznika praw ucznia do: 

a) wychowawcy, gdy jego prawa narusza nauczyciel lub inny pracownik szkoły; 

b) dyrektora, gdy prawa narusza wychowawca. 

4) Wszystkie skargi należy w pierwszej kolejności rozpatrywać na drodze mediacji. 

5) W przypadku braku satysfakcjonującego rozwiązania uczeń może złożyć skargę 

do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkoła lub do organu prowa-

dzącego szkołę. Złożenie skargi wymaga pisemnego jej uzasadnienia 

18) W § 11 ustęp 2 punkt 1) litera k) otrzymuje brzmienie 

k) przestrzegania zakazu używania podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych rejestrujących dźwięk i obraz  

w celach innych niż dydaktyczne (ich używanie jest możliwe jedynie na polecenie 

i w obecności nauczyciela); 

19) W  § 11 ustęp 2 punkt 1) dodaje się literę la) 
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la) dbanie o schludny i estetyczny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju. Przez 

odpowiedni strój rozumie się ubiór dowolny, ale nie prowokujący (ekstrawaganc-

ki) – powinien być schludny, czysty, skromny, funkcjonalny. 

20) W § 11 ustęp 3 punkt 1) litera a) otrzymuje brzmienie: 

a) bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, bardzo wysoką fre-

kwencję, zwycięstwa w zawodach, konkursach i olimpiadach, prace społeczną 

oraz inne osiągnięcia. 

21) W § 11 ustęp 3 punkt 2) dodaje się litery f), g), h) o brzmieniu: 

f)  wpis do kroniki szkoły 

g)  dyplom uznania 

h)  zamieszczenie informacji o osiągnięciach na stronie internetowej szkoły 

22) W § 11 ustęp 3 dodaje się punkt 3) o brzmieniu: 

3) Od każdej nagrody określonej w punkcie 2) uczeń lub jego Rodzice mogą zgłosić 

zastrzeżenia do Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od przyznania nagrody.  

. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Działoszynie. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Działoszynie 

Marcin Słupiński  

 


