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ROZDZIAŁ I
INFORMACJA O ZESPOLE
§ 1.
1.

2.

3.

Nazwa i siedziba zespołu:
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu
Plac Jana III Sobieskiego 1, 41-902 Bytom.
Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu:
1) Technikum nr 3;
2) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 im. Gabriela Narutowicza.
Ilekroć w dalszej części jest mowa o:
1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Technikum
nr 3 i Branżowej Szkołe I Stopnia nr 3 im. Gabriela Narutowicza;
2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
3) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego zespołu;
4) szkole – szkoły wchodzące w skład zespołu;
5) Zespole – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu.
§ 2.

1.
2.

Organem prowadzącym Zespół jest: Miasto Bytom na prawach powiatu z siedzibą:
Bytom, ul. Parkowa 2.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§ 3.

1.

2.

Celem
nauczania
i
wychowania
jest
dążenie
do
pełnego
i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej,
moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia
i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie, a także umożliwienie
uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony
zdrowia.
Zespół realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły.
Zadania Zespołu:
1) przygotowywanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do
pracy i życia w warunkach współczesnego świata;
2) wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi
fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki
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3.

4.

zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich
późniejsze
doskonalenie lub modyfikowanie; także zdobycie świadectwa dojrzałości zgodnie
z typem szkoły;
3) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
4) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność,
odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych
ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista,
gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy
zespołowej.
Zespół realizuje zadania określone w ust. 2 w następujący sposób:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły, kwalifikacji zawodowych, świadectwa dojrzałości;
2) sprzyja rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów, organizując zajęcia
pozalekcyjne;
3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia: organizuje spotkania z przedstawicielami poradni psychologicznopedagogicznej, pracownikami urzędu pracy oraz pracodawcami;
4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów;
5) sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości,
poprzez realizację programu prozdrowotnego i działań przeciwstawiających się
patologii, a także przez walkę z nałogami;
6) organizuje kształcenie w zawodzie.
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia
w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego
funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
§ 4.

Zespół wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb
środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć
obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;
2) sprawuje opiekę nad uczniami podczas wycieczek organizowanych przez zespół,
zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania;
3) w Zespole, w czasie każdej przerwy, nauczyciele pełnią dyżury zgodnie
z harmonogramem dyżurów ustalonym przez Dyrektora Zespołu;
4) każdy oddział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w Zespole, zwanemu dalej wychowawcą;
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5) w miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy
wychowawczej i jej skuteczności, powierza się jednemu wychowawcy
prowadzenie oddziału przez cały etap edukacyjny.
ROZDZIAŁ III
ORGANY ZESPOŁU
§ 5.
Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada pedagogiczna Zespołu;
3) Rada rodziców Zespołu;
4) Samorząd uczniowski Zespołu.
§ 6.
1.

Do kompetencji Dyrektora Zespołu należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Zespołu oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych
w Zespole;
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) współpraca z Radą pedagogiczną, Radą rodziców oraz Samorządem uczniowskim,
5) przewodniczenie Radzie pedagogicznej;
6) tworzenie zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz powoływanie ich
przewodniczących;
7) realizacja uchwał Rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących;
8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, ponoszenie
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie
administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu;
9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół;
10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu maturalnego;
12) stwarzanie warunków do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
13) przedstawianie Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacji o działalności Zespołu;
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2.

14) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów
nauczania;
15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników,
16) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi
podręcznikami na terenie Zespołu;
17) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie
Zespołu;
18) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
19) skreślenie ucznia z listy uczniów.
Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks
pracy, należy w szczególności:
1) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w Zespole
nauczycielami i pracownikami niebędącymi nauczycielami;
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników Zespołu;
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar
porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;
4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu;
5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu, którzy
mają status pracowników samorządowych;
6) sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w Zespole,
7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
zawodowym;
8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez Zespół;
10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli.
§ 7.

Dyrektor Zespołu wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach Zespołu, w tym związanych
z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Zespole.
§ 8.
1.
2.

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych
w Zespole;
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3.

4.

5.
6.

7.

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy Zespołu.
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego Zespołu;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi Zespołu,
przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów
nauczania;
6) podjęcie w Zespole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,;
7) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ
prowadzący Zespół;
8) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Zespole oraz odwoływania z tych
stanowisk.
Rada pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt statutu lub jego zmian i uchwala statut;
2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub
z innego stanowiska kierowniczego w Zespole lub;
3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.
Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
dokumentem. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony
w wymienionym regulaminie.
Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu Rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników
Zespołu.
§ 9.

1.
2.
3.

4.

W Zespole działa Rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
Rada rodziców może występować do Dyrektora, Rady pedagogicznej, organu
prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.
Do kompetencji Rady rodziców należy:
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5.

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego Zespołu;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania Zespołu;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu;
4) wspieranie działalności statutowej Zespołu oraz możliwość gromadzenia w tym
celu funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;
5) typowanie dwóch przedstawicieli Rady rodziców do komisji konkursowej na
stanowisko Dyrektora Zespołu.
W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy Rady rodziców określa regulamin.
§ 10.

1.
2.
3.

4.

W Zespole działa Samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.
Samorząd uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być
sprzeczny z niniejszym Statutem i jest odrębnym dokumentem.
Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie
we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
Zadaniem samorządu jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród
pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów
klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji
i realizacji działań) w Zespole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym
dokumentem.
§ 11.

1.

Organy Zespołu pracują na rzecz Zespołu, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje
kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających
ze Statutu i planów pracy Zespołu.
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2.

3.

4.

Organy Zespołu 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.
Działające w Zespole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność,
w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy
działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów Zespołu
o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez
Dyrektora Zespołu.
Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami Zespołu, rozstrzyga Dyrektor
Zespołu, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA ZESPOŁU
§ 12.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego.
§ 13.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora.
Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład
zajęć określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
Realizacja obowiązkowego planu nauczania odbywa się przez pięć dni w tygodniu –
od poniedziałku do piątku, z uwzględnieniem wymogów higieny pracy.
Realizacja obowiązkowych zajęć dydaktycznych jest dokumentowana za pomocą
dziennika elektronicznego.
W dni wolne od pracy Zespół może organizować zajęcia pozalekcyjne, wycieczki,
zajęcia sportowe lub inne.
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w cyklu nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym
planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy,
dopuszczonych do użytku szkolnego.
Niektóre zajęcia edukacyjne, takie jak zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, koła
zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach
międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach
międzyoddziałowych, uwzględniających umiejętności językowe uczniów.
9

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

Zajęcia wychowania fizycznego dziewcząt odbywają się w zespołach
międzyoddziałowych.
Nauczanie etyki odbywa się na terenie Zespołu w zespole (zespołach)
międzyoddziałowym, lub w innej szkole – w przypadku, gdy nie utworzy się grupa,
której liczebność umożliwiałaby prowadzenie zajęć na terenie Zespołu.
Zespół organizuje dla uczniów zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem ich
zainteresowań, potrzeb rozwojowych oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych
i finansowych.
Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane w oddziałach, zespołach
międzyoddziałowych lub w formie zajęć pozalekcyjnych.
Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się w pracowniach przedmiotów
ogólnokształcących lub w pracowniach przedmiotów zawodowych.
W Zespole organizowane są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.
1) kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest w oddziale
ogólnodostępnym;
2) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są w wymiarze 2 godzin
tygodniowo;
3) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół
składający się z nauczycieli, wychowawcy, specjalistów po dokonaniu
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia opracowuje indywidualny
program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
W Zespole organizuje się nauczanie indywidualne dla uczniów:
1) którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
2) indywidualne nauczanie organizuje dyrektor Zespołu na wniosek rodziców i na
podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor
organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie
określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb
edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych
przedmiotów;
4) zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia,
w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, rodzinie zastępczej,
w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
§ 14.

1.

2.

Szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone
w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.
Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez Zespół:
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1) praktyczna nauka zawodu stanowi integralną część procesu dydaktycznego
i spełnia istotne funkcje w kształceniu uczniów w danym zawodzie;
2) praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie:
a) zajęć praktycznych w Bytomskim Ośrodku Edukacji na podstawie umowy
o praktyczną naukę zawodu zawartej pomiędzy Dyrektorami obu placówek,
b) zajęć praktycznych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia
na podstawie:
 umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej pomiędzy
młodocianym a pracodawcą,
 umowy o praktyczną naukę zawodu zawartej pomiędzy Dyrektorem
Zespołu a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę
zawodu;
3) obowiązkowi odbywania praktycznej nauki zawodu podlegają uczniowie zgodnie
z obowiązującymi programami nauczania w danym zawodzie;
4) terminy zajęć praktycznych ustala Dyrektor Zespołu;
5) zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach
praktycznych oraz wymiar tych godzin zajęć określa program nauczania dla
danego zawodu, dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora Zespołu;
6) podmiot prowadzący praktyczną naukę zawodu jest obowiązany:
a) zapewnić warunki do realizacji programu nauczania,
b) spełnić wymogi posiadania kwalifikacji przez osoby prowadzące zajęcia
praktyczne z uczniami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) umożliwić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczne,
d) współpracować
ze szkołą w sprawach związanych z działalnością
dydaktyczno-wychowawczą;
7) kierownik szkolenia praktycznego odpowiedzialny za organizację zajęć
praktycznych z ramienia szkoły sprawuje nadzór nad przebiegiem zajęć
praktycznych;
8) warunkiem otrzymania promocji do klasy programowo wyższej jest odbycie
i zaliczenie praktycznej nauki zawodu – otrzymanie pozytywnej oceny;
9) ocena z zajęć praktycznych uwzględniana jest w klasyfikacji śródrocznej i rocznej;
10) zadaniem praktycznej nauki zawodu jest połączenie uzyskanych wiadomości
z przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole z umiejętnościami
praktycznymi.
§ 15.
1.

Do realizacji celów statutowych Zespołu zapewnia się możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) biblioteki i centrum multimedialnego;
3) sal gimnastycznych wraz z zapleczami;
4) strzelnicy sportowej;
5) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych;
6) gabinetu higienistki szkolnej;
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2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

7) składnicy akt.
Zajęcia specjalistyczne są realizowane w pracowniach utworzonych do tego celu.
Komputery szkolne wyposażone są w aktualizowane na bieżąco programy blokujące
treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój ucznia.
W Zespole funkcjonują zespoły pracowni przedmiotów ogólnokształcących
i zawodowych, które wykorzystywane są w celu realizacji programu nauczania oraz
rozwijających umiejętności uczniowskich.
Nauczyciele wykorzystują wszystkie pracownie w celu pełnej realizacji programów
nauczania po uzgodnieniu z opiekunem pracowni oraz wpisie w rejestrze lekcji
w terenie i zmian sal lekcyjnych.
Pracownie przedmiotów zawodowych wykorzystywane są do kształcenia
teoretycznego i jako pracownie ćwiczeń praktycznych.
Organizacja pracowni szkolnych oraz zasady korzystania ze sprzętu szkolnego
podlegają przepisom regulującym działalność poszczególnych pracowni.
Nauczyciele uczący w pracowniach występują do dyrektora Zespołu z wnioskami
z zakresu modernizacji wyposażenia.
§ 16.

1.

2.
3.
4.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor Zespołu.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy
oraz specjaliści wykonujący w Zespole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej. We współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologicznopedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia
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5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

nauczycieli, placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących
zajęcia z uczniem;
5) higienistki szkolnej;
6) poradni;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pomocy nauczyciela;
9) asystenta;
10) pracownika socjalnego;
11) asystenta rodziny;
12) kuratora sądowego;
13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) zajęć
specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych,
rozwijających
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
7) porad i konsultacji;
8) warsztatów.
Pomoc
psychologiczno-pedagogiczna
jest
udzielana
rodzicom
uczniów
i nauczycielom w formie: porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą
uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające
w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć
edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji
i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są
realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem.
Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem
specjalnym lub indywidualnym nauczaniem.
Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu
podnoszenia efektywności uczenia się.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności
w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
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13.
14.

15.

16.
17.

Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy
i specjaliści.
W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie
udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym
wychowawcę klasy.
Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, specjalistów o potrzebie objęcia
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem,
planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych
działań nauczycieli i specjalistów.
O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się
pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje
pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
§ 17.

1.

2.

W Zespole przyznawana jest pomoc i wsparcie dla uczniów, którym z przyczyn
rozwojowych, trudnych warunków rodzinnych lub sytuacji losowych potrzebna jest
szczególna forma opieki w postaci stałej bądź doraźnej pomocy, w tym materialnej,
w następujących formach:
1) możliwość udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych,
nauczaniu indywidualnym, zajęciach rozwijających uzdolnienia;
2) w razie potrzeby konsultacje diagnostyczne dla uczniów oraz konsultacje
nauczycieli ze specjalistami PPP;
3) stała opieka pedagoga i psychologa;
4) kierowanie uczniów do ośrodków specjalistycznych w tym : CIK, Dom Nadziei;
5) pomoc materialna we współpracy z MOPR w Bytomiu w tym : pomoc
w uzyskiwaniu posiłków, zasiłków szkolnych oraz konsultacje na temat form
pomocy materialnej możliwych do uzyskania w środowisku lokalnym ucznia;
6) ścisła współpraca z kuratorami sądowymi oraz policją w celu ujednolicenia
oddziaływań wychowawczych względem ucznia;
7) pomoc ze strony nauczycieli przez dostosowanie zaleceń wynikających z opinii
i orzeczeń PPP;
8) dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w oparciu o rządowy program
„Wyprawka szkolna”;
9) współpraca z rodzicami uczniów: konsultacje, wywiady, porady wychowawcze.
Uczniom jest udzielana pomoc materialna z powodu trudnych warunków rodzinnych
lub losowych według regulaminu ustalonego przez organ prowadzący.
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§ 18.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu
pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
Biblioteka jest też interdyscyplinarną pracownią Zespołu, która uczestniczy
w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, uczenia się i edukacji ustawicznej,
w tym do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji (również
Internetu).
Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice,
a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego
przez Dyrektora Zespołu, który jest odrębnym dokumentem.
Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu.
Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami,
a także współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu.
Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą;
2) przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
3) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.
Inne zadania biblioteki:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie
działalności informacyjnej;
3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych)
potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
5) przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z rożnych źródeł
informacji;
6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych
w Zespole.
§ 19.

1.

2.

Zespół może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na
praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem
Zespołu lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor.
W Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których
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3.

celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
Podjęcie działalności w Zespole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga
uzyskania zgody Dyrektora Zespołu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków
tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady pedagogicznej i Rady
rodziców.
§ 20.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego określa działania podejmowane
w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku
dalszego kształcenia.
Zespół poprzez swoją działalność dydaktyczną i wychowawczą umożliwia uczniom
świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia i przygotowuje ich do działania
przedsiębiorczego oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: uczniowie,
rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne. Obejmuje indywidualną i grupową pracę
z uczniami, rodzicami i nauczycielami, ma charakter planowanych działań.
Działania doradcze, realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa.
W procesie wyboru ścieżki kształcenia ucznia wspomagają nauczyciele i jego rodzice.
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest przez nauczycieli
wszystkich przedmiotów.
W Zespole działa zespół do spraw doradztwa zawodowego składający się z pedagoga
i nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, którego zadaniem jest planowanie
i realizacja doradztwa zawodowego, a w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania ucznia na informacje edukacyjno
– zawodowe przy planowaniu ścieżki zawodowej;
2) gromadzenie informacji edukacyjno-zawodowych;
3) koordynowanie działalności edukacyjno-doradczej;
4) współpraca z innymi nauczycielami w zakresie doradztwa edukacyjnozawodowego;
5) organizowanie spotkań z instytucjami wspomagającymi doradztwo oraz
pracodawcami;
6) współpracy z radą pedagogiczną oraz rodzicami.
Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest:
1) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej,
świadomego wyboru szkoły kolejnego etapu edukacyjnego, kursów zawodowych,
zawodu, zakładu pracy;
2) pomaganie uczniom w reorientacji zawodowej w przypadku stwierdzenia
niewłaściwego wyboru zawodu;
3) wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrycie
zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod
kątem predyspozycji do wykonywania wybranego zawodu;
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9.
10.

11.

12.

4) rozwijanie w uczniach świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie
aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach
zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność);
5) rozwijanie świadomości zawodowej;
6) kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie
i autoprezentacji;
7) rozwijanie umiejętności samooceny i możliwości wykorzystania tej umiejętności,
wyrabianie szacunku dla samego siebie;
8) nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących
poszukiwaniu pracy;
9) poznanie rynku pracy.
W szkole realizowane są także zajęcia doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godz.
na cały cykl kształcenia.
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, są realizowane w oparciu o program
przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku
przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
Program, o którym mowa w punkcie 10, zawiera treści dotyczące informacji
o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania
kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.
W zakresie doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z poradniami
specjalistycznymi i innymi organizacjami mającymi w swoich zadaniach statutowych
wspieranie pracy szkoły w tym zakresie.
ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
§ 21.

1.
2.

3.

W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach
urzędniczych, pomocniczych i obsługi.
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.
Tworzy się wspólne dla Zespołu następujące stanowiska urzędnicze, pomocnicze
i obsługi:
1) główny księgowy;
2) sekretarz szkoły;
3) kierownik gospodarczy;
4) specjalista;
5) samodzielny referent;
6) rzemieślnik;
7) starszy rzemieślnik;
8) portier;
9) sprzątaczka.
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4.

Zadaniami innych pracowników jest zapewnienie sprawnego działania Zespołu
w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów,
a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
§ 22.

1.

2.
3.

Tworzy się następujące stanowiska kierownicze wspólne dla Zespołu:
1) wicedyrektor;
2) kierownika szkolenia praktycznego;
3) zastępca kierownik praktycznego.
Wicedyrektor zastępuje Dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności.
Szczegółowy zakres czynności dla pracowników ustala Dyrektor.
§ 23.

1.

2.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą
potrzeby i zainteresowania uczniów, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy
i powierzonych jego opiece uczniów.
Do zadań nauczyciela należy:
1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) przestrzeganie zapisów Statutu;
3) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego;
4) dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu;
5) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności uczniów;
6) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;
7) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
8) troska o poprawność językową uczniów;
9) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;
10) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt;
11) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady pedagogicznej;
12) realizacja programów nauczania, a także stosowanie nowatorskich metod pracy
w zależności od potrzeb;
13) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie
różnorodnych form oddziaływań, w tym w ramach zajęć pozalekcyjnych;
14) współpraca w zapobieganiu i walce z narkomanią, nikotynizmem i alkoholizmem;
15) wybór programów nauczania;
16) udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
17) udział w egzaminach zewnętrznych.
§ 24.

1.

Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowozadaniowe.
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

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.
Pracą klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje wychowawca.
Zadaniem klasowego zespołu nauczycielskiego jest także:
1) ustalenie kierunków wspólnych oddziaływań wychowawczych;
2) pomoc wychowawcy w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego;
3) wzajemne przekazywanie sobie informacji o sukcesach i porażkach uczniów celem
udzielenia pomocy uczniowi.
Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na
wniosek zespołu.
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 eksperymentów
pedagogicznych.
Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązania
określonych spraw szkolnych.
§ 25.

1.

2.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami
powierzonego oddziału, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez wychowanka.
Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, winien:
1) diagnozować warunki życia i warunki materialne swoich wychowanków;
2) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu
koordynacji działań wychowawczych;
3) współpracować z rodzicami, włączać ich do rozwiązywania problemów
wychowawczych;
4) współpracować z pedagogiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
6) dbać o systematyczne uczęszczanie swoich uczniów na zajęcia;
7) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się;
8) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji
i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;
9) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce
i zachowaniu uczniów;
10) uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami.
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3.
4.

Wychowawca prowadzi, przewidywaną przepisami dokumentację pracy dydaktycznowychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa).
Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy dydaktycznej i metodycznej
z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga, psychologa i doradcy
zawodowego.
§ 26.

1.

2.

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów;
2) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
3) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego
i innych problemów młodzieży;
4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;
5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
7) wspieranie nauczycieli i wychowawców w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości
uczniów oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8) koordynowanie współpracy Zespołu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
poradnią zdrowia psychicznego.
Do zadań nauczyciela doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Zespół;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
§ 27.

1.

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
1) udostępniania zbiorów w bibliotece;
2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury;
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2.

3.

4.

3) udzielania informacji o zbiorach;
4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów;
5) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się;
6) informowania nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów;
7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.
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.
Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z:
1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego
w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie
literatury pedagogicznej;
2) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego
propagowania różnych imprez czytelniczych;
3) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu.
W ramach organizacji pracy szkoły nauczyciele realizują inne zadania zlecone przez
Dyrektora.
§ 28.

1.
2.
3.

W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez Zespół mogą
brać udział także wolontariusze.
Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
świadczenia.
Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określony
w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu.
ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 29.

Prawa i obowiązki uczniów określają statuty Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr
3 im. Gabriela Narutowicza.
ROZDZIAŁ VII
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
§ 30.
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określają statuty Technikum nr
3 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 im. Gabriela Narutowicza.
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ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 31.
1.
2.

3.
4.

5.

Szkoła używa pieczęci urzędowej o następującej treści:
ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRONICZNYCH W BYTOMIU
Pieczęcie szkoły mają treść:
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu
Plac Jana III Sobieskiego 1, 41-902 Bytom
tel. 32/281-97-63
Zespół posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny wspólny dla wszystkich
szkół wchodzących w skład Zespołu.
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach
jej urzędowania.
Zespół jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają
odrębne przepisy.
§ 32.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Zespołu i uchwala jego
zmiany lub uchwala Statut.
Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor Zespołu oraz każdy kolegialny
organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom
społeczności szkolnej.
Statut Zespołu udostępnia się do wglądu w sekretariacie oraz na stronie internetowej
Zespołu.
Dyrektor Zespołu jest upoważniony, po każdej zmianie w Statucie, do przygotowania
tekstu jednolitego Statutu.
Dyrektor Zespołu, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny
za jego upublicznienie społeczności szkolnej.
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