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STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ  DLA DOROSŁYCH 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA STATUTU: 

 

1. 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z 

późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z 

późn. zm.) 
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ROZDZIAŁ I 

INFORMACJA O SZKOLE  

 

§ 1 

1. Nazwa i siedziba szkoły:  

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sosnowcu,    

ul. Kilińskiego 25 , 41-200 Sosnowiec  

zwana dalej  szkołą. 
 

2. Ukończenie nauki w szkole policealnej dla dorosłych umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w danym zawodzie.   
 

3. Kształcenie zawodowe odbywa się w formie zaocznej. 

4. Szkoła Policealna dla Dorosłych prowadzi kształcenie w zawodach:  

technik administracji                                                             o 2-letnim cyklu kształcenia 

technik bezpieczeństwa i higieny pracy                                o  1,5 – rocznym cyklu kształcenia 

5. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi 

kształcenie. 

6. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o: 

1) słuchaczach – należy przez to rozumieć osoby dorosłe kształcące się w w Szkole 

Policealnej  dla Dorosłych   w  Sosnowcu, 

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 

3) szkole – należy przez to rozumieć  Szkołę Policealna dla Dorosłych w  Sosnowcu 

4) dzienniku  albo dzienniku klasowym – należy przez to rozumieć  dziennik prowadzony 

w formie elektronicznej 

 

§ 2 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sosnowiec – miasto na prawach powiatu. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Śląski Kurator Oświaty.  

  

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 3 

 

 1.Cele  szkoły obejmują zapewnienie słuchaczom warunków do uzupełnienia wykształcenia    

    oraz nabycia nowych kwalifikacji, w tym w szczególności do: 
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     1) realizacji programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia    

         zawodowego  z zachowaniem programu kształcenia właściwego dla kierunku   

         kształcenia, w której kształcenie się odbywa; 

     2) zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia   

        szkoły; 

     3) dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub świadomego wyboru   

         zawodu; 

     4)wszechstronnego rozwoju osobowości i przygotowania się do życia  

         w społeczeństwie; 

5) zrealizowania indywidualnych aspiracji edukacyjnych; 

 

2. Cele  szkoły obejmują również dostosowywanie treści, metod oraz organizacji nauczania   

    do osobistych możliwości psychofizycznych słuchaczy poprzez indywidualizowanie   

    procesu kształcenia oraz pomoc słuchaczom o specjalnych potrzebach  edukacyjnych. 

 

3. Cele w zakresie działalności pozaszkolnej,   mogą obejmować: 

 

     1) prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; 

     2) podejmowanie działań w przedmiocie poradnictwa zawodowego i informacji   

         zawodowej. 

 

 
 

§ 4 

 

1.  Zadania  szkoły obejmują: 

 

1) wyposażenie słuchaczy w zasób wiadomości określonych w podstawie programowej       

       kształcenia ogólnego i zawodowego; 

2) kształtowanie umiejętności kluczowych wskazanych w podstawie programowej 

kształcenia  zawodowego; 

3) rozwijanie kompetencji oczekiwanych wobec absolwenta szkoły; 

4) nauczanie na poziomie pozwalającym na złożenie egzaminów państwowych  

i podjęcie dalszego kształcenia lub wykonywanie wyuczonego zawodu; 

5) stworzenie wszystkim słuchaczom warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień; 

6) zapewnienie słuchaczom szczególnie uzdolnionym warunków do indywidualnego 

rozwoju zainteresowań i talentów zgodnie z uprawnieniami gwarantowanymi w 

przepisach prawa oświatowego; 

7) zapewnienie słuchaczom niepełnosprawnym warunków uczestnictwa w szkolnym 

procesie edukacyjnym, dostosowanym do ich potrzeb wynikających z 

niepełnosprawności w formach określonych odpowiednimi przepisami prawa 

oświatowego; 

8) upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 

problemów ochrony środowiska; 

9) dbanie o prozdrowotne warunki nauki; 

      10) kształtowanie poszanowania dla tradycji i kultury powszechnej. 
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ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 5 

 

1.Organami szkoły są: 

 

 1)Dyrektor; 

 2)Rada Pedagogiczna; 

       3)Samorząd Słuchaczy; 

 

 2..Organy szkoły współpracują ze sobą na zasadach partnerskiego współdziałania. 

 3. Organy szkoły podejmują samodzielne decyzje w granicach swoich kompetencji. 

 4. Organy, o których mowa w ust.1 pkt 2,3,  funkcjonują na podstawie uchwalonych przez   

     siebie regulaminów.  

 5. Regulaminy, o których mowa w ust.4, nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem. 

 

 § 6 

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  

    w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad słuchaczami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju   

    psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

     4) współpraca z Radą pedagogiczną oraz Samorządem słuchaczy, 

     5) przewodniczenie Radzie pedagogicznej, 

6) tworzenie zespołów przedmiotowych oraz powoływanie ich przewodniczących, 

7) realizacja uchwał Rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji  

   stanowiących, 

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie  

    odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie  

    administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 

9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa słuchaczom i  

    nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg  potwierdzającego kwalifikacje   

    zawodowe, 

12) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych  

     organizacji,  

13) przedstawianie Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,  

      ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz  

      informacji o działalności szkoły, 

14) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów  

      nauczania,  

15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać  

      od początku następnego roku szkolnego, 

16) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi  

      podręcznikami na terenie szkoły, 
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17) skreślenie słuchacza z listy słuchaczy, 

 

2. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy,   

    należy w szczególności: 

 

1) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w szkole nauczycielami i  

    pracownikami niebędącymi nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych     

    pracowników szkoły, 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych  

    nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla  

    nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają  

    status pracowników samorządowych, 

6) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu  

    zawodowym, 

7) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do  

     realizacji zadań dydaktycznych , 

8) zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczom i nauczycielom w czasie zajęć  

    organizowanych przez szkołę, 

9) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli. 

 

§ 7 

1. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją      

    procesu dydaktycznego  w szkole. 

 2. Zarządzenia Dyrektora szkoły podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń. 

 

§ 8 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych   

    zadań dotyczących kształcenia. 

 

2. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy: 

 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy, 

3) podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym  

   sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu    

   doskonalenia pracy szkoły.  

 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

 

1) organizację pracy  szkoły policealnej dla dorosłych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w  
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   ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,   

5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi szkoły, przed  

    dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania, 

6) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,  

7) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący  

    szkołę,  

8) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,  

9) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych  

    stanowisk. 

 

4. Rada pedagogiczna ponadto: 

 

1) przygotowuje projekt zmian statutu  szkoły i uchwala Statut, 

2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela  

    ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska  

    kierowniczego w szkole, 

3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora. 

 

5. Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  

    co najmniej połowy jej członków. 

 

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania  

    spraw poruszanych na zebraniu Rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra  

    osobiste słuchaczy, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
 

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym      

    dokumentem. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony  

    w  wymienionym regulaminie. 

 

§ 9 

1. W szkole działa Samorząd słuchaczy, który tworzą wszyscy słuchacze szkoły. 

2. Samorząd słuchaczy uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być  

    sprzeczny  z niniejszym Statutem  i jest odrębnym dokumentem. 

3. Do kompetencji Samorządu słuchaczy w szczególności należy prawo do: 

 

     1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi  

         wymaganiami, 

     2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce , 

     3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji  

         między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych   

         zainteresowań, 

     4) redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

     5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej    

         zgodnie z własnymi potrzebami i  możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z    

         Dyrektorem, 

     6) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu (i jednocześnie    

         szkolnej  rady wolontariatu).  

 

4.Samorząd Słuchaczy  ma prawo do opiniowania i przedstawiania wniosków Dyrektorowi  
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   oraz Radzie Pedagogicznej we wszystkich sprawach dotyczących słuchaczy,  

   w szczególności- decyzji w sprawie skreślenia z listy słuchaczy 

 

5.Samorząd  słuchaczy, w celu wspierania działalności statutowej  szkoły  może gromadzić  

   fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych 

   funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust.2. 

 

6.Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu  

   wolontariatu. 

 

7.Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest  

   koordynacja działań wolontariackich .  

 

§ 10 

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje   

    kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze  

    Statutu i planów pracy szkoły. 
2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci               

    się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż  14 dni od podjęcia  

    decyzji. 

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach      

    swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak 

        o bieżące informowanie innych organów szkoły, o planowych lub podejmowanych    

        decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora szkoły. 

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor szkoły,   

    po wysłuchaniu zainteresowanych stron. 
 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA  SZKOŁY 

 

§ 11 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii   

    zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra  właściwego do spraw    

    oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego. 

2. Szkoła pracuje zgodnie z podziałem na semestry. 

 

§ 12 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Liczba słuchaczy w oddziale nie powinna przekraczać  32 osoby. 

3. Podział na grupy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do spraw       

    oświaty i wychowania.  

4.Czas trwania nauki określają przepisów ministra właściwego do spraw oświaty i   

   wychowania.  

 . 
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§ 13 

1. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacji   

   szkoły opracowany przez Dyrektora w terminie de dnia 30  kwietnia danego roku.   

   Arkusz organizacji   po zaopiniowaniu przez kuratora oświaty, zatwierdza organ   

   prowadzący w terminie do  dnia 31 maja danego roku. 

2.W arkuszu  organizacji szkoły zamieszcza się w  szczególności: liczbę pracowników     

    szkoły, w tym pracowników zajmujących  stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć   

    edukacyjnych finansowanych  ze środków  przydzielonych przez organ prowadzący oraz        

    liczbę godzin zajęć prowadzonych przez   poszczególnych nauczycieli.   

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor, z   

   uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala organizację  zajęć   

   edukacyjnych. 

 

§ 14 

  

1. W szkole policealnej dla dorosłych  szkolny plan nauczania zawiera  przede wszystkim   

      zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w   

       podstawie programowej kształcenia w zawodach.  

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem   

    prowadzącym, ustala zasady prowadzenia zajęć, które są prowadzone w systemie   

    klasowo-lekcyjnym lub poza nim, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.. 

3. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej   

    kształcenia w zawodach, w semestrze ustalonym przez Dyrektora. Wymiar praktyki  

    zawodowej nie wchodzi przy tym w zakres wymiaru kształcenia zawodowego, jeżeli  

    trwa ona nie dłużej niż 4 tygodnie. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych  

    dłużej niż przez 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania Dyrektor przelicza na godziny    

    i organizuje w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Dyrektor może  

    także rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4   

    tygodnie (np. uczniowie mogą odbywać praktyki tylko w określone dni tygodnia),  

    należy jednak zachować wymiar praktyk wskazanych dla danego zawodu w podstawie   

    programowej. 
 

 

ROZDZIAŁ V 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

§ 15 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań   

    słuchaczy, zadań dydaktycznych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.  

2. Z biblioteki korzystać mogą słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także   

    inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez   

    Dyrektora szkoły, który jest odrębnym dokumentem.   

 3. Biblioteka szkolna organizuje współpracę słuchaczy z nauczycielami, a także   

    współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu. 

4. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w: 

  

    1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o   

        wzbogacanie zasobu słownictwa słuchaczy, ich kulturę osobistą, 

    2) stwarzaniu słuchaczom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania,   
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        porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem   

        technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. 

 

5. Inne zadania biblioteki: 

 

    1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, 

    2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności   

        informacyjnej, 

    3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (słuchaczy, nauczycieli i innych)    

        potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 

    4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 

    5) przysposabianie słuchaczy do samokształcenia oraz korzystania z różnych źródeł   

        informacji, 

    6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych słuchaczy, 

    7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w       
        szkole. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 16 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych,   

    pomocniczych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli    

    reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy   

    ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy. 

3. W szkole mogą być tworzone, za zgodą organu prowadzącego, stanowiska urzędnicze,   

    pomocnicze i obsługi. 

4. Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w    

    zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczy, a  

    także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  

5. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników  administracji i obsługi  ustala  

    Dyrektor.  

 

§ 17 

 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze za   

    zgodą organu prowadzącego. 

2. Wicedyrektor przede wszystkim zastępuje Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności   

    oraz realizuje powierzone mu zadania w imieniu Dyrektora i na jego odpowiedzialność. 

 

§ 18 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, uwzględniającą potrzeby i zainteresowania 

słuchaczy, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy . 

2. Do zadań nauczyciela należy: 

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 
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2) przestrzeganie zapisów Statutu, 

3) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego, 

4) dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu, 

5) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności słuchaczy, 

6) doskonalenie zawodowe 

7) uczestniczenie w pracach zespołów powołanych przez Dyrektora 

8) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminów zawodowych 

9) bezstronność i obiektywizm w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwe ich traktowanie 

10) udzielanie pomocy słuchaczom 

 

§ 19 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe.   

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół, którego 

zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału 

oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.  

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na 

wniosek zespołu. 

4. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest: 

1) wspólne ustalenie programu nauczania oraz obowiązujących  podręczników, 

2)  wypracowanie przedmiotowego systemu oceniania,  

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści 

programowych, 

4) wymiana doświadczeń, ciekawych rozwiązań metodycznych, 

5) opracowanie, opiniowanie nowatorskich programów i innowacji pedagogicznych. 

6. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązania określonych 

spraw szkolnych. 

 

§ 20 

 

1.Do zadań opiekuna semestru należy prowadzenie dokumentacji  semestru (dziennik 

elektroniczny, arkuszy ocen, sprawozdań klasyfikacyjnych semestralnych, świadectw 

ukończenia szkoły ). 

2.Opiekun semestru prowadzi edukację prawną słuchaczy w zakresie znajomości regulaminu  

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Statutu Szkoły  oraz innych 

dokumentów prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły  

3.Opiekun może podejmować działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki 

uzależnień  i  mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczy . 

4.Opiekun może podejmować działania  na rzecz poprawy sytuacji rodzinnej, materialnej i 

zdrowotnej  słuchaczy. 

                a) pomoc  w  organizacji  spotkań  z  przedstawicielami  urzędów  pracy,     

                    pracodawcami, instytucjami  zajmującymi  się  zwalczaniem  bezrobocia   

                    w  regionie 

              b) pomoc w organizacji spotkań z psychologiem, doradca zawodowym 

5.Opiekun monitoruje  frekwencję  słuchaczy i składa wnioski  w sprawie skreślenia z listy  
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   słuchaczy. 

6.Opiekun współpracuje  z  nauczycielami  prowadzącymi  zajęcia  w  danym  semestrze. 

7.Opiekun rozstrzyga spory między słuchaczami, zapobiega konfliktom między  

   słuchaczami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się  konfliktów  

   pomaga  w rozwiązywaniu tych  konfliktów  
 

  

§ 21 

1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 

1) udostępniania zbiorów w bibliotece, 

2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury, 

3) udzielania informacji o zbiorach, 

4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań słuchaczy, 

5) wyrabiania i pogłębiania u słuchaczy nawyków czytania i uczenia się, 

7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest 

do: 

1) gromadzenia zbiorów, 

2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów, 

3) organizacji udostępniania zbiorów, 

4) organizacji warsztatu informacyjnego. 

3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z: 

1) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego 

propagowania różnych imprez czytelniczych,  

2) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu, 

4. W ramach organizacji pracy szkoły nauczyciele realizują inne zadania zlecone przez 

Dyrektora. 
 

 

ROZDZIAŁ VII 

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY 

 

                                                                   § 22 
  
1.Słuchacz ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego  procesu kształcenia oraz wszechstronnego rozwoju 

osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym i duchowym; 

2) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny swojej pracy oraz znajomości ustalonych 

sposobów kontroli wyników w nauce; 

3) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  

w organizacjach działających w szkole; 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym; 
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5) zgłaszania nauczycielom swoich trudności i nurtujących go problemów  

i oczekiwania od nauczyciela pomocy w trakcie zajęć; 

6) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony  

i poszanowania jego godności; 

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a 

także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dóbr osobistych innych 

osób; 

8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz prezentowania swych umiejętności 

podczas koncertów i wieczornic, a także eksponowania własnych prac plastycznych na 

terenie szkoły; 

9) pomocy ze strony nauczycieli w przygotowaniu do reprezentowania szkoły  

w olimpiadach i konkursach; 

10) brania udziału w imprezach organizowanych w szkole i poza nią; 

11) korzystania z pomieszczeń szkoły, a także z jej sprzętu, środków dydaktycznych i 

księgozbioru biblioteki. 

 

2. Słuchaczowi przysługuje skarga na każdą czynność albo zaniechanie, które w opinii 

słuchacza narusza prawa, o których mowa w  ust.1. 

3. Skargę wnosi się do opiekuna klasy lub Dyrektora za pośrednictwem Samorządu Słuchaczy 

lub bezpośrednio, w terminie trzech dni od zdarzenia, o którym mowa w ust.2. 

4. Skarga powinna zostać rozpatrzona w terminie trzydziestu dni od dnia jej złożenia. 

5. W przypadku stwierdzenia zasadności skargi, czynione są działania mające na celu 

stworzenie sytuacji umożliwiającej praktyczne stosowanie przepisów niniejszego Statutu w 

zakresie praw słuchacza. 

 

6. Słuchacz ma obowiązek: 

1) przestrzegać przepisów zawartych w niniejszym Statucie oraz podporządkowywać się 

ustaleniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Samorządu Słuchaczy; 

2) systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych i brać w nich aktywny udział; 

3) dokładać wszelkich wysiłków do wzbogacania własnej wiedzy; 

4) przystępować do wszystkich egzaminów w wyznaczonych terminach; 

5) usprawiedliwiać swoje nieobecności na zajęciach w formie pisemnej  z podaniem 

uzasadnienia, w terminie do dwóch tygodni od ustania nieobecności, a w razie 

przedłużającej się nieobecności – skontaktować się z opiekunem klasy; 

6) okazywać szacunek nauczycielom, innym pracownikom oraz słuchaczom; 

7) dbać o schludny wygląd oraz ubiór zgodny z normami ustalonymi przez Samorząd 

Słuchaczy; 

8) dbać o zdrowie i  bezpieczeństwo własne oraz innych; 

9) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

10) przyczyniać się do wzbogacania bazy dydaktycznej placówki poprzez wykonywanie prac 

na rzecz szkoły; 

11) uczestniczyć w zajęciach nie będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 

środków odurzających; 

12) powstrzymać się od palenia papierosów na terenie placówki; 

13) powstrzymać się od używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych w czasie zajęć; 

14) udostępnić w dokumentacji szkoły własny adresu e-mail  i zapoznawać się  z  treścią 

wiadomości przesyłanych przez szkołę. 
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ROZDZIAŁ VIII 

KARY I NAGRODY  

 

§ 23 

1. Słuchacz może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 

2) wzorową postawę, 

3) wybitne osiągnięcia,  

2. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek opiekuna klasy, Samorządu słuchaczy, 

Rady pedagogicznej.  

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla słuchaczy: 

1) pochwała nauczyciela lub opiekuna organizacji szkolnych, 

2) pochwała opiekuna klasy, 

3) pochwała Dyrektora szkoły, 

4) nagrody rzeczowe 

4. Do każdej przyznanej nagrody słuchacz może wnieść pisemnie zastrzeżenie z 

uzasadnieniem do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody 

przyznanej przez Dyrektora szkoły przysługuje słuchaczowi prawo wniesienia uzasadnionego 

pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły 

w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może 

posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.  

 

§ 24 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym w 

Statucie obowiązkom, słuchacz może zostać ukarany.  

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) nagana opiekuna klasy, 

2) nagana Dyrektora szkoły, 

     3) skreślenie z listy słuchaczy 

3. Od każdej wymierzonej kary słuchacz może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem za 

pośrednictwem Samorządu słuchaczy lub opiekuna  do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni od 

jej udzielenia. Od kar nałożonych przez Dyrektora szkoły przysługuje słuchaczowi  prawo 

wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora 

szkoły w terminie 3 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może 

posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.   

4. Szczególnym rodzajem kary jest skreślenie z listy słuchaczy. Skreślenia dokonuje Dyrektor 

poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Śląskiego 

Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez Dyrektora, który 

wydał decyzję.  
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5. Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy w przypadku: 

1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu słuchaczy lub 

pracowników; 

2) fizycznego lub psychicznego znęcania się nad uczniami, słuchaczami lub pracownikami; 

3) świadomego i systematycznego naruszania obowiązków słuchacza określonych w § 22. 

ustęp 6 

4) dystrybucji  narkotyków lub innych środków odurzających; 

5) używania alkoholu lub środków odurzających, a także bycia pod ich wpływem, na terenie 

szkoły; 

6) niepodjęcia nauki do trzydziestego dnia września każdego roku szkolnego lub porzucenia 

nauki ( był nieobecny w szkole przez co najmniej 2 miesiące) a nie poinformował szkoły o 

przyczynie absencji; 

7) skazania za umyślne przestępstwo. 

6. Przez porzucenie nauki, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, rozumie się nieobecność ucznia 

trwającą co najmniej dwa miesiące, przy jednoczesnym zaniechaniu przez słuchacza 

poinformowania szkoły o przyczynach tej nieobecności. 

7.Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku, gdy nie uzyska promocji na 

wyższy semestr, 

    8.Skreślenie z listy  słuchaczy następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

   9. Skreślenie z listy słuchaczy następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po 

zasięgnięciu opinii  Samorządu Słuchaczy. 

10. Do postępowania w sprawach skreślenia z listy  słuchaczy stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 

2013r. poz. 267). 

 11.Każdy nauczyciel jest obowiązany do poinformowania Dyrektora o okolicznościach, które 

mogą uzasadniać wszczęcie postępowania w sprawach skreślenia z listy  słuchaczy. 
 

 

ROZDZIAŁ XIX 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 40  

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o następującej treści:   

Szkoła Policealna  dla Dorosłych w Sosnowcu 

2. Tablice i pieczęcie szkoły mają treść:  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Szkoła Policealna  dla Dorosłych  

3. Szkoła policealna prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w 

godzinach jej urzędowania. 

4. Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne 

przepisy. 
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§ 41  

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala jego zmiany 

lub uchwala Statut. 

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ 

szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 

społeczności szkolnej. 

4. Statut szkoły udostępnia się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie  

internetowej szkoły. 

5. Dyrektor szkoły jest upoważniony, po zmianach do Statutu, do przygotowania tekstu 

jednolitego Statutu. 

6. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za 

jego upublicznienie społeczności szkolnej. 
 


