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ROZDZIAŁ 1. 
INFORMACJE OGÓLNE 

§ 1. 1. Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej, z siedzibą przy ulicy Janusza Kusocińskiego nr 3, 70 – 237 
Szczecin, tworzą: 
1) Technikum Energetyczno - Transportowe; 
2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 3. 

2. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o: 
1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w szkołach wchodzących w skład Zespołu 

Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie; 
2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem; 
3) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Zespołu Szkół nr 4; 
4) Szkole – należy przez to rozumieć Technikum Energetyczno – Transportowe oraz Branżową Szkołę 

I stopnia nr 3; 
5) Dyrektorze lub Dyrektorze Szkoły  - należy przez to rozumieć: Dyrektorze Zespołu Szkół Nr 4. 

3. Szkoła kształci w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów Ministerstwa Edukacji Narodowej 
związanych z branżą energetyczną i transportową. 

4. Technikum Energetyczno-Transportowe kształci w następujących zawodach: 
1) Technik spedytor, 
2) Technik elektryk, 
3) Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
4) Technik automatyk, 

4 a. W Technikum Energetyczno – Transportowym może być utworzony oddział przygotowawczy dla 
uczniów przybywających z Ukrainy. 

4 b. Funkcjonowanie oddziału przygotowawczego, w tym możliwości przystąpienia uczniów do 
egzaminów maturalnego i zawodowego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 
marca 2022 w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących 
obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1711 ze zm.) 

5.Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 kształci w następujących zawodach: 
1) Elektryk, 
2) Elektromechanik, 
3) Magazynier logistyk, 

6. Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie posiada: 
1) klasopracownie; 
2) pracownie ćwiczeń praktycznych (zwane dalej Pracownie lub warsztaty); 
3) internat wraz z stołówką; 
4) bibliotekę i czytelnię; 
5) gabinet pielęgniarski 
6) zespół obiektów sportowych w postaci dwóch sal sportowych i zewnętrznego, wielofunkcyjnego, 
obiektu sportowego. 

7. Technikum pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 
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8. Branżowa Szkoła I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. 

9. Cykl kształcenia w technikum dla absolwentów gimnazjum trwa 4 lata, a dla absolwentów 
ośmioklasowej szkoły podstawowej – 5 lat. 

10. Cykl kształcenia w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. 

11. Klasopracownie są miejscem zdobywania wiedzy teoretycznej. 

12. Pracownie ćwiczeń praktycznych są miejscem realizacji zajęć w formie praktycznej i zajęć 
laboratoryjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania i działają w oparciu o Regulaminy 
Pracowni. 

13. Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, przeznaczoną przede wszystkim dla uczniów 
Zespołu Szkół Nr 4 mieszkających poza miastem Szczecin.  

14. Szczegółowe zasady działalności internatu, w tym zasady rekrutacji, określa Regulamin Internatu. 

15. Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej 
i materiałowej określają odrębne przepisy. 

16. Zapisy niniejszego statutu dotyczą wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 
im. Armii Krajowej w Szczecinie 

§ 2. 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii 
Krajowej 1. 

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty. 

ROZDZIAŁ 2. 
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie 

Prawo Oświatowe i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Głównymi celami Szkoły jest: 
1) zdobywanie i traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania 

umiejętności; 
2) Zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych pozwalających na podjęcie pracy zawodowej, 
3) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych 

dyscyplin; 
4) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania 

własnych i cudzych sądów; 
5) łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo – twórczymi; 
6) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 
7) rozwijanie u uczniów szacunku do wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do 

praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości; 
8) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania 

zadań i rozwiązywania problemów. 

3. Zadaniem Szkoły jest: 
1) stworzenie niezbędnych warunków dla uczniów, umożliwiających im edukację, 
2) realizowanie zapisów podstaw programowych, w sposób przyjazny i zrozumiały dla ucznia, 

uwzględniający jego indywidualne tempo rozwoju i możliwości uczenia się; 
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3) rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej; 
4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 
5) przygotowanie ucznia do składania egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe, 
6) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń -szkoła-dom 

rodzinny; 
7) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych ucznia; 
8) kształtowanie u ucznia pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu 

otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; 
9) poszanowanie godności ucznia; zapewnienie uczniowi przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych 

warunków do nauki, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz 
odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji kulturalnej, aktywności badawczej, 
a także działalności twórczej; 

10) wyposażenie ucznia w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych 
i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów; 

11) dbałość o to, aby uczeń mógł nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym 
zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich; 

12) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości ucznia koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w 
życiu społecznym; 

13) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu 
słownictwa uczniów; 

14) przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania 
i wykorzystywania informacji; 

15) edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne 
i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

16) 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; 

17) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, 
a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

18) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 
Szkoły; 

19) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom stosownie do potrzeb 
i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

20) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub 
poszczególnego ucznia; 

21) wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Szkoły; 

22) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami 
upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami 
państwowymi; 

23) zapewnienie warunków do objęcia opieką zdrowotną przez służbę zdrowia; 
24) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; 
25) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami 

określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 
26) stwarzanie warunków do organizacji szkoleń, egzaminów, staży podnoszących atrakcyjność uczniów 

na rynku pracy w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w tym unijnych. 

4. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej 
poprzez: 
1) poznawanie dziedzictwa kulturowego oraz narodowego regionu; 
2) kultywowanie tradycji i zwyczajów o charakterze narodowym, regionalnym i religijnym; 
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3) kształtowanie właściwych postaw obywatelskich; 
4) przygotowanie do życia w społeczności; 
5) udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych;  
6) organizację lekcji religii, etyki zgodnie z konstytucyjną zasadą nienaruszalności wolności i godności 

osobistej oraz zasadą wolności wyznania. 

5. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia Szkoły, uzyskania dyplomu zawodowego oraz kontynuacji nauki na następnym etapie 
kształcenia poprzez: 
1) organizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z ramowym planem nauczania z uwzględnieniem zasad 

higieny pracy ucznia; 
2) realizację zadań dydaktycznych na bazie podstaw programowych, zawierających obowiązkowe treści 

nauczania oraz umiejętności; 
3) udzielanie wszystkim uczniom pomocy w uzyskiwaniu możliwie najwyższych osiągnięć, zapewniając 

im równe szanse do pełnej realizacji ich możliwości; 
4) prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz korekcyjno - kompensacyjnych; 
5) rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych; 
6) przygotowanie i udział uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych; 
7) pomoc psychologiczno - pedagogiczną;  
8) współpracę  z innymi szkołami średnimi i uczelniami wyższymi; 
9) kontakt z potencjalnymi pracodawcami; 

10) opracowanie i realizowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania. 

§ 4. 1. Szkoła 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 w czasie zajęć poza terenem Szkoły oraz podczas wycieczek 

organizowanych przez szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania; 

3) w szkole, w czasie każdej przerwy, nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów 
ustalonym przez Dyrektora Szkoły; 

4) szkoła organizuje kształcenie w zawodach zgodnie z klasyfikacją MEN. 

2. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań, stosownie do 
istniejących warunków w szkole i wieku uczniów poprzez: 
1) realizację Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły; 
2) podmiotowe traktowanie uczniów we wszystkich dziedzinach życia Szkoły; 
3) tworzenie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów 

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym 
i duchowym); 

4) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów. 

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z  nauczycieli 
wskazanych przez Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej 
przedstawicieli. Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji 
wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, 
z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

4. Program Wychowawczo – Profilaktyczny Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od 
rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.   
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5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska 
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo - Profilaktycznym, program 
ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony 
przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu 
z Radą Pedagogiczną. 

6. Na podstawie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły wychowawca klasy tworzy 
planuje i realizuje zadania wychowawcze. 

7. Szkoła dba o bezpieczeństwo oraz promocję i ochronę zdrowia uczniów poprzez: 
1) zapewnienie opieki uczniom w czasie:  

a) zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia; 
b) przerw śródlekcyjnych na korytarzach i boisku szkolnym przez nauczyciela dyżurującego  
c) wycieczek przez kierownika wycieczki, opiekunów i nauczycieli biorących udział w wycieczce. 

2) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i zajęciach lekcyjnych, w tym 
zawodowych; 

3) przeprowadzanie wśród uczniów pogadanek przez pedagoga szkolnego - profilaktyka zagrożeń; 
4) promocję zdrowia poprzez propagowanie zasad zdrowego stylu życia; 
5) obowiązek respektowania przez uczniów zakazu: 

a) opuszczania w czasie zajęć i przerw terenu Szkoły (budynki, teren boiska, dziedziniec Szkoły) bez 
opieki wychowawcy; 

b) palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających; 
c) tworzenia grup nieformalnych, które zagrażają bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu 

(np. sekty, subkultury młodzieżowe) oraz głoszenia ich poglądów. 
6) sprawowanie opieki nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
7) obowiązek zgłaszania Dyrektorowi Szkoły o wszelkich zagrożeniach zdrowia i życia ucznia; 
8) współpracę z instytucjami: Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną i innymi instytucjami zajmującymi się szeroko pojętym bezpieczeństwem; 
9) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

10) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne Szkoły przed wchodzeniem osób postronnych: 
a) monitoring na terenie szkoły za pomocą kamer; 
b) kontrola osób wchodzących do Szkoły – osoba taka jest zobowiązana do podania celu swojej 

wizyty; 
c) możliwość kontaktowania się rodziców lub innych osób z nauczycielami tylko w ustalonych 

w harmonogramie godzinach do dyspozycji rodziców, na zebraniach z rodzicami, „drzwiach 
otwartych”,  po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem w czasie wolnym od zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych oraz dyżurów śródlekcyjnych - rodzice w czasie trwania zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych nie mogą wchodzić do sal lekcyjnych; 

d) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, w razie potrzeby zwrócenie 
się o podanie celu pobytu na terenie Szkoły, zawiadomienie dyrekcji Szkoły o fakcie przebywania 
osób postronnych. 

8.  Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych 
potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna realizowana jest przez: 
1) umożliwienie spożywania w szkole posiłków; 
2) organizowanie pomocy rzeczowej w ramach akcji charytatywnych; 
3) prowadzenie zajęć wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych oraz logopedycznych; 
4) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i inne instytucje 

świadczące specjalistyczne poradnictwo; 

9. Podstawą działalności szkoły są: 
1) podstawy programowe kształcenia ogólnego; 
2) podstawy programowe kształcenia zawodowego; 
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3) szkolny zestaw programów nauczania i podręczników szkolnych; 
4) zatwierdzone programy autorskie i innowacje pedagogiczne; 
5) Program Profilaktyczno -Wychowawczy; 
6) zasady klasyfikowania i promowania uczniów określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania; 
7) arkusz organizacyjny szkoły na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę; 
8) inne regulaminy wewnątrzszkolne.  

ROZDZIAŁ 3. 
ORGANY SZKOŁY 

§ 5. Organami Zespołu Szkół Nr 4 są: 
1) Dyrektor Szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Samorząd Uczniowski. 

§ 6. Organy szkoły  współpracują ze sobą w zakresie: 
1) planowania rozwoju szkoły; 
2) opracowania organizacji szkoły; 
3) rozwiązywania sytuacji konfliktowych; 
4) organizacji imprez, uroczystości, konkursów, zawodów; 
5) opracowania dokumentów regulujących pracę szkoły. 

§ 7. 1. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy, 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 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 ich 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 uczniom i nauczycielom w czasie 
zajęć organizowanych przez szkołę; 

10) współdziałanie z firmami  w organizacji praktyk zawodowych dla uczniów technikum; 
11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego oraz egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 
12) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

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 
Szkoły; 

14) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania 
w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego; 

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) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki; 
18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego 

nauczanie, w porozumieniu z organem prowadzącym; 
19) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
20) ustalenie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym; 
21)  skreślenie ucznia z listy uczniów; 
22) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania; 
23) zwalnia uczniów z zajęć WF-u lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie 

zaświadczenia wydanego przez lekarza; 
24) organizowanie zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. 

„nauczanie zdalne” w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z sytuacją 
uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z przyczyn 
niezależnych od szkoły,  

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 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, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 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) sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w szkole; 
7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 
8) zapewnienie odpowiednich warunków do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, 

a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu 
uczniów i pracowników Szkoły na terenie placówki; 

9) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli. 

§ 8. 1. Dyrektor Szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą 
organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole oraz związanych 
z organizacją pracy Zespołu Szkół nr 4 jako zakładu pracy. 

2. Zarządzenia Dyrektora Szkoły podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń i upublicznieniu 
w pokoju nauczycielskim. 

§ 9. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych 
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących: 
1) uchwala regulamin swojej działalności; 
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów Szkoły; 
3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu 

pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców; 
4) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów) nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej 
połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 

5) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 

6) zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny; 
7) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego; 
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8) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów lub wniosku do Kuratora o przeniesienie 
ucznia do innej Szkoły; 

9) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
10) uchwala statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu; 
11) ustala sposób 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, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
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 ramach 

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

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) 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, 
2) 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 w głosowaniu jawnym. 

6. 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 Szkoły. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w wymienionym regulaminie. 

8. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, np. z powodu zagrożenia 
epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia pracowników dopuszcza się zdalne podejmowanie uchwał 
i innych decyzji przez Radę Pedagogiczną, bez konieczności fizycznego zbierania się rady. 

§ 10. 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich 

spraw Szkoły; 
2) wspieranie działalności statutowej Szkoły oraz możliwość gromadzenia w tym celu funduszy 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; 
3) typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora 

Szkoły. 

4. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo- 
profilaktyczny Szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 
i profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli. 
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5. Rada Rodziców opiniuje w szczególności: 
1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; 
2) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 

6. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców 
określa wymieniony regulamin. 

§ 11. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 
z niniejszym Statutem i jest odrębnym dokumentem. 

3. W pracach Samorządu Uczniowskiego bierze udział nauczyciel-opiekun, który wspiera uczniów w 
ich działaniach oraz czuwa nad prawidłową i zgodną ze Statutem realizacją działań.  

4. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy prawo do: 
1) ustalania zasad organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 
2) redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
3) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem; 
4) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu; 
5) oceny pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora Szkoły; 

§ 12. 1. Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, tworzenia dobrego klimatu Szkoły, poczucia 
współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania Szkoły. 

2. Za prawidłowy przepływ informacji między organami Szkoły odpowiedzialny jest Dyrektor. 

3. Dyrektor umożliwia spotkania innym organom statutowym udostępniając pomieszczenia na 
terenie placówki. 

4. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działa, podejmowania decyzji i rozwiązywania 
sporów w granicach swoich kompetencji określonych ustawą - rozwiązuje sytuacje konfliktowe 
wewnątrz Szkoły, zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach 
pomiędzy organami Szkoły. 

5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi poprzez swoją 
reprezentację, tj. Radę Rodziców lub Samorząd Uczniowski. 

6. Dyrektor, jako przewodniczący Rady Pedagogicznej, rozstrzyga sprawy sporne wśród członków 
rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli 
i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy 
nauczycielem a rodzicem, uczniem a nauczycielem. Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom 
Szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Szkoły i nie służy rozwojowi jej wychowanków. 

7. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco: 
1) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniem a innym uczniem, zespołem uczniów, nauczycielem lub 

pracownikiem Szkoły rozwiązuje wychowawca klasy przy współudziale pedagoga szkolnego, 
Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora Szkoły; 

2) sytuacje konfliktowe pomiędzy  nauczycielem a nauczycielem lub innym pracownikiem Szkoły 
rozwiązuje Dyrektor Szkoły;  
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3) sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielem a rodzicem lub grupą rodziców rozwiązuje Dyrektor 
Szkoły; w przypadku nie uzyskania porozumienia konflikt rozstrzyga przedstawiciel organu 
prowadzącego Szkołę; 

4) sytuacje konfliktowe pomiędzy  nauczycielem a Dyrektorem Szkoły rozwiązuje przedstawiciel 
organu prowadzącego Szkołę. 

8. W rozstrzyganiu konfliktów należy kierować się zasadami partnerstwa, obiektywizmu oraz dobra 
publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii. 

9. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Samorządu 
Szkolnego, Rady Rodziców muszą być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

10. W przypadku rażącego naruszenia regulaminów Szkoły lub powstania innego sporu, Dyrektor 
Szkoły, Samorząd Szkolny, Rada Rodziców, indywidualny nauczyciel lub rodzice mogą odwołać się do 
władz państwowych i samorządowych. 

ROZDZIAŁ 4. 
ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 

§ 13. 1. 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. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu 
finansowego Szkoły. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący po wcześniejszym 
zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

3. Informację o organizacji roku szkolnego podaje się do wiadomości uczniów i rodziców poprzez 
wywieszenie na tablicy informacyjnej umieszczonej na korytarzu szkolnym i na stronie internetowej 
Szkoły. 

§ 14.  1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 32. 

3. Oddział dzieli się na grupy w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków nauki 
i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów 
nauczania: 
1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach 

liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących 
powyżej 30 uczniów; uzależniony jest także od możliwości finansowych Szkoły oraz od wielkości sal 
i pomieszczeń dydaktycznych. 

2) zajęcia wychowania fizycznego odbywa się w grupach liczących nie mniej niż 13 uczniów, a nie więcej 
niż 26 uczniów; 

3) podział na grupy jest obowiązkowy na przedmiotach, w których realizacja zajęć jest w formie 
praktycznej, – liczba uczniów nie może wówczas przekraczać 16 osób, jeżeli w pracowniach 
występują dodatkowe zagrożenia i ryzyko wystąpienia wypadku jest duże, lub pracownia nie jest 
wyposażona w odpowiednią ilość przyrządów wielkość grupy ustala się w kartach charakterystyki 
zagrożeń. 

4.  Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. 
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§ 15. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania – 

do 10 kwietnia każdego roku. 

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad 
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych 
i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organów Szkoły, uwzględniając zawody, w których kształci 
technikum i szkoła branżowa, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe 
i finansowe Szkoły, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym. 

§ 16. 1. Szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 
zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach nauczania dla 
poszczególnych zawodów. 

2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym 
ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym lub poza nim, w grupach 
oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

3. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również 
w okresie ferii zimowych i letnich (czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów 
odbywających te praktyki ulega wówczas odpowiedniemu skróceniu). 

§ 17. 1. Uczniom na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii i etyki zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

2. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy. 

3. Lekcje religii i etyki, będącej przedmiotem nieobowiązkowym są prowadzone dla uczniów, 
których rodzice wyrażą życzenie w formie oświadczenia pisemnego. Pisemne deklaracje są 
przechowywane w teczce wychowawcy klasowego. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku 
szkolnym, natomiast w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach z religii lub etyki konieczne jest 
pisemne poinformowanie Szkoły o zmianie decyzji. Deklaracja ta może być zmieniona w każdym czasie.  

4. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-
wychowawczymi w bibliotece na terenie Szkoły. 

5. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania 
wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników 
kościołów w przypadku innych wyznań. 

6. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej. 

7. Nauczyciel religii ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie 
z obowiązującymi w szkole przepisami. 

8. Uczniom organizuje się zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie, o zasadach 
świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach szkolnego planu nauczania w wymiarze 
określonym w szkolnym planie nauczania. 

9. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie konieczne jest 
pisemne poinformowanie Szkoły z podaniem terminu od kiedy uczeń w zajęciach nie będzie uczestniczył. 
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§ 18.1 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym doradztwo zawodowe, jest udzielana 
w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej; 
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 
7) porad i konsultacji; 
8) warsztatów. 

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 

4. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczecinie oraz innymi 
placówkami wspierającymi pracę Szkoły celem: 
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; 
2) udzielania młodzieży pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu; 
3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej 

z wychowywaniem i kształceniem młodzieży. 

5. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 

6. Szczegółowe warunki udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Szkolna 
Procedura Udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej stanowiąca osobny dokument. 

7. W przypadku, gdy predyspozycje uczniów, dysfunkcje uczniów wskazują na późniejsze problemy 
w realizowaniu obowiązków zawodowych, zespół uczący powinien wskazać uczniowi oraz jego rodzicom 
informację o zaistnieniu takich podstaw.   

§ 19. 1. 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. 

2. Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia: 
1) wypożyczalnia - przeznaczona do udostępniania, gromadzenia i przechowywania księgozbioru; 
2) czytelnia - umożliwiająca korzystanie z księgozbioru podręcznego, roczników czasopism, 

samokształceniu i pracę własną czytelników oraz stanowi centrum informacji multimedialnej. 

3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, rodzice, a także inne 
osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki. 

4. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu, a jej szczegółowa organizacja określona jest 
w Regulaminie Biblioteki. 

5. Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami, a także 
współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu. 

6. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w: 
1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu 

słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą; 
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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. 

7. 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 szkole. 

§ 20. 1. Uczniom jest udzielana pomoc materialna o charakterze socjalnym według regulaminu 
ustalonego przez organ prowadzący. Uczeń może otrzymać: 
1) stypendium szkolne jeśli jest w trudnej sytuacji materialnej; 
2) zasiłek szkolny jeśli znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej; 
3) stypendium jako pomoc o charakterze motywacyjnym, udzielana przez Dyrektora Szkoły we 

współpracy z firmami patronackimi wspierającymi działalność Szkoły. Stypendium za wyniki w nauce 
może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen, co najmniej 4,00 oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie, za który przyznaje się to stypendium; 

4) uzyskanie stypendium o którym mowa w punkcie 3) wymaga pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 

2. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole 
organizowana jest stołówka szkolna. 

3. Zainteresowani uczniowie mogą wykupić obiad jednorazowo lub miesięcznie. Z obiadów 
korzystają także uczniowie uzyskujący tą drogą pomoc socjalną. 

§ 21. 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki 
pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą z 
poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor. 

2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 
organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej Szkoły. 

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania 
zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

§ 22. 1. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszenia zajęć, np. 
z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia uczniów i pracowników, dopuszcza 
się prowadzenie zdalnego nauczania według odrębnego, dostosowanego planu zajęć. 

2. Podczas kształcenia na odległość obowiązują następujące zasady: 
1) nauczanie zdalne odbywa się poprzez korzystanie z obowiązującej w szkole platformy kształcenia 

na odległość. 
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2) podczas nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach wskazanych przez 
dyrektora szkoły; rozumie się przez to obowiązek zalogowania do obowiązującej w szkole 
platformy kształcenia na odległość.  

3) nauczyciel może sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia zdalnie, z wykorzystaniem dostępnej 
platformy edukacyjnej.  

4) ocenianie w okresie edukacji zdalnej nauczyciel odpowiednio archiwizuje (np. wydruki, zrzuty 
ekranu, prace w formie plików) 

5) podczas kształcenia na odległość wszyscy korzystający z platformy edukacyjnej mają obowiązek 
chronienia informacji potrzebnych do logowania i nieudostępniania ich osobom trzecim. 

ROZDZIAŁ 5. 
ORGANIZACJA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

§  23. 1. Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia w danym zawodzie. 

2. Celem praktycznej nauki zawodu jest pogłębianie i rozszerzanie wiadomości oraz umiejętności 
uzyskanych na zajęciach edukacyjnych w szkole niezbędnych do zdania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie oraz podjęcia pracy w  wyuczonym zawodzie. 

3. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych 
oraz zajęciach praktycznych określa podstawa programowa dla danego zawodu. 

4. Praktyczna nauka zawodu uczniów Szkoły prowadzona jest indywidualnie lub w grupach. 

5. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w pracowniach szkolnych w formie zajęć lekcyjnych 
i w formie praktyk zawodowych u pracodawcy na podstawie umowy o praktykę zawodową. 

6. Szczegółowy sposób postępowania uczniów podczas zajęć przeprowadzanych w szkolnych 
laboratoriach zawodowych określają Regulaminy Pracowni Ćwiczeń Praktycznych. 

7. Nadzór nad praktyczną nauką zawodu sprawuje Kierownik Szkolenia Praktycznego we 
współpracy z dyrektorem Szkoły. 

8. Uczniowie klas pierwszych, w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć, zapoznawani są przez 
Kierownika Szkolenia Praktycznego z zasadami organizacji praktycznej nauki zawodu w szkole, w tym 
z zasadami oceniania określonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

9. Podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe zapewnia środki dydaktyczne i warunki bhp 
oraz spełnia inne wymagania zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu.  

10. Uchylony. 

§ 24. 1. Praktyczna nauka zawodu w formie praktyk zawodowych dla uczniów Technikum 
Energetyczno – Transportowego organizowana jest przez szkołę w zakładach pracodawców i odbywa się 
na podstawie umowy zawartej między szkołą a zakładem szkolącym. 

2. Uczeń ma prawo zaproponować zakład, firmę, w którym chciałby realizować praktykę zawodową. 
Zgodę udziela Kierownik Szkolenia Praktycznego, po sprawdzeniu czy w zakładzie są odpowiednie 
warunki. 

3. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie roku szkolnego, w tym również w czasie 
ferii letnich. W przypadku zorganizowania praktyk zawodowych w czasie ferii, odpowiedniemu skróceniu 
ulega czas zajęć dydaktycznych. 
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4. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej 
kształcenia w zawodach, w których kształcą szkoły wchodzące w skład zespołu. 

5. Praktyki zawodowe mogą być realizowane poza granicami kraju. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może rozłożyć w czasie przebieg praktyk 
zawodowych.  

7. Szczegółowe terminy praktyk zawodowych na dany rok szkolny dla uczniów technikum ustala 
kierownik szkolenia praktycznego po konsultacji z przedstawicielami zakładów pracy. 

8. Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych uczniowie są zapoznawani przez Kierownika Szkolenia 
Praktycznego lub wychowawcę klasy z prawami i obowiązkami praktykanta. 

9. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są prowadzone pod kierunkiem opiekunów 
praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy  lub wyznaczeni przez nich pracownicy, posiadający 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. 

10. W okresie odbywania praktyk zawodowych uczeń zobowiązany jest do systematycznego 
prowadzenia dzienniczka praktyk, w którym odnotowuje wykonywane czynności i zadania. 

11. W ostatnim dniu praktyki zawodowej uczeń składa dzienniczek u pracodawcy w celu wystawienia 
opinii oraz proponowanej oceny.  

12. Propozycję oceny końcowej z odbytej praktyki zawodowej wystawia pracodawca lub opiekun 
praktyk, natomiast ocenę ostateczną wystawia Kierownik Szkolenia Praktycznego, biorąc pod uwagę: 
zaproponowana ocenę, sposób prowadzenia dzienniczka praktyk oraz wnioski zawarte w protokołach 
kontroli praktyk. Kierownik Szkolenia Praktycznego może zorganizować zaliczenie praktyki w formie 
egzaminu. 

13. Uczeń ma obowiązek przedłożenia Kierownikowi Szkolenia Praktycznego dzienniczka praktyk 
wraz z wystawioną oceną w terminie 7 dni od zakończenia realizacji praktyk zawodowych. 

14. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się i nie przedłoży w szkole wystawionej oceny 
z praktyk zawodowych zostaje nieklasyfikowany z praktyk zawodowych. 

15. Uczeń, który nie zaliczy praktyk z powodu nieobecności usprawiedliwionej (np. długotrwałą 
chorobą), może realizować praktykę w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole, po uprzednim 
uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły oraz zakładu pracy, w którym praktyka ma być odbywana. 

16. W czasie odbywania przez uczniów praktyk zawodowych Kierownik Szkolenia Praktycznego 
prowadzi nadzór pedagogiczny, w formie kontroli procesu szkolenia w zakresie zgodności prowadzenia 
zajęć z programem i dyscypliny pracy praktykantów. 

17. Kierownik Szkolenia Praktycznego nadzoruje praktykę zawodową w formie: 
1) wizyt w miejscach praktyk; 
2) telefonicznych rozmów; 
3) przyjmowania uczniów, rodziców oraz pracodawców w godzinach swoich dyżurów; 
4) kontroli wpisów do dzienniczków praktyk zawodowych. 

ROZDZIAŁ 6. 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY 

§ 25. 1. W Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie zatrudnia się nauczycieli oraz 
pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi. 
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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, następujące stanowiska 
urzędnicze, pomocnicze i obsługi: 

a. główny księgowy; 
b. sekretarz Szkoły; 
c. specjalista do spraw kadr; 
d. kierownik gospodarczy; 
e. portierzy, konserwatorzy, sprzątaczki; 
f. kucharz, pomoce kuchenne. 

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

5. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 3 ustala Dyrektor Szkoły. 

§ 26. 1. W Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie – za zgodą organu prowadzącego – 
tworzy się stanowiska dwóch wicedyrektorów, kierownika szkolenia praktycznego i kierownika 
internatu. 

2. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności oraz wykonuje wszystkie 
prace zgodnie z zakresem przydzielonych obowiązków. 

§ 27.1 . Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą 
potrzeby i zainteresowania uczniów, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece 
uczniów. 

2. Do obowiązków nauczyciela należy: 
1) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego w tym doskonalenia zawodowego zgodnie 

z potrzebami szkoły; 
2) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 
3) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy powierzonym jego opiece uczniów; 
4) prawidłowa i zgodna z zasadami dydaktyki realizacja zatwierdzonych programów nauczania; 
5) przestrzeganie zapisów statutu i wszystkich wewnątrzszkolnych aktów prawnych; 
6) dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu szkolnego; 
7) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności uczniów; 
8) prowadzenie dokumentacji nauczyciela, w tym ewidencji czasu pracy w formie wpisów tematów 

lekcji w dzienniku lekcyjnym (e-dzienniku); 
9) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

10) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 
11) troska o poprawność językową uczniów; 
12) stosowanie zasad oceniania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania; 
13) udzielanie pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;  
14) dbanie o powierzone pomoce i sprzęt; 
15) uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej; 
16) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania – najskuteczniejszych 

i dostosowanych do możliwości uczniów 
17) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form 

oddziaływań, 
18) prowadzenie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania 

uczniów 
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19) współpraca w zapobieganiu i walce z narkomanią, nikotynizmem i alkoholizmem; 
20) wybór programów nauczania;– program nauczania z danego przedmiotu musi być jeden dla całej 

klasy i obowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie  
21) udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
22) udział w pracach zespołów nadzorujących egzaminy zewnętrzne w szkole i w delegacji;  
23) udział w działaniach promujących szkołę. 

3. W ramach organizacji pracy Szkoły nauczyciele mogą realizować doraźne zadania zlecone przez 
Dyrektora. 

4. Podczas realizacji zajęć szkolnych i spotkań związanych z wykonywaniem obowiązków nauczyciel 
nie może: 

1) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody osób 
trzecich; 

2) korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych, chyba że wystąpi pilna 
potrzeba związana z bezpieczeństwem uczniów lub własnym. 

§ 28. 1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, 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 klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje wychowawca. 

4. Zadaniem klasowego zespołu nauczycielskiego jest także: 
1) ustalenie kierunków wspólnych oddziaływań wychowawczych; 
2) pomoc wychowawcy w realizacji programu wychowawczego; 
3) wzajemne przekazywanie sobie informacji o sukcesach i porażkach uczniów celem udzielenia 

pomocy uczniowi. 

5. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek 
zespołu. 

6. 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. 

7. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązania określonych spraw 
szkolnych. 

§ 29. 1. 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. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, powinien: 
1) diagnozować warunki życia 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; 
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4) współpracować z pedagogiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 
5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków; 
6) inspirować i wspomagać działania zespołowe uczniów; 
7) dbać o systematyczne uczęszczanie swoich uczniów na zajęcia; 
8) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się; 
9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji i poszanowaniu 

godności osoby ludzkiej; 
10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu 

uczniów; 
11) ustalać oceny z zachowania swoich uczniów w oparciu o zasady oceniania zachowania obowiązujące 

w szkole; 
12) uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. 

3. Wychowawca jest odpowiedzialny za rzetelność wpisów w: 
1) e-dzienniku klasy; 
2) arkuszu ocen uczniów klasy;  
3) świadectwach szkolnych uczniów klasy;  
4) w dzienniku wychowawcy i teczce wychowawcy. 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy dydaktycznej i metodycznej z pomocy poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. 

§ 30. 1. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 
1) wykonywanie zadań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, o których mowa w § 9 ust. 

43;  
2) ścisłą współpracę z wychowawcami klas, dyrektorem szkoły, nauczycielami, poradniami 

pedagogiczno-psychologicznymi oraz innymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów 
dydaktyczno-wychowawczych uczniów;  

3) rozpoznanie sposobu spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki 
i pomocy wychowawczej;  

4) pomoc w stworzeniu uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości 
udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;  

5) organizowanie opieki oraz pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej,  
6) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,  
7) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom 

napotykającym na szczególne trudności w nauce,  
8) posiadanie rocznego planu pracy wynikającego z konkretnych potrzeb opiekuńczo- -

wychowawczych szkoły i przestrzegania jego realizacji,  
9) składanie okresowej informacji Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych 

występujących wśród uczniów,  
10) koordynowanie pracami Zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  
11) prowadzenie ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy 

korekcyjno-wyrównawczej oraz innej dokumentacji.  

2. Zakres obowiązków i zadań pedagoga określa dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

3. Do zadań 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 właściwych dla 

technikum; 
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 
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4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  

§ 31. 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 uczniów; 
5) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się; 
6) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 
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) 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 miasta Szczecin. 

§ 32. 1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez szkołę mogą brać udział 
także wolontariusze. 

2. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia. 

3. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych 
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

§ 33. 1. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu 
obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest 
potwierdzane podpisem pracownika. 

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:  
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;  
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;  
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów 

znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie 
zabrania;  

4) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z zwierzchnikami, podwładnymi oraz 
współpracownikami  i innymi ludźmi;  

5) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;  
6) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;  
7) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;  
8) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności 

gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;  
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3 .   Ogólne obowiązki pracowników niebędących nauczycielami:  
1) pracowników obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy od poniedziałku do piątku; Tygodniowy 

wymiar czasu pracy dla pełnego etatu wynosi 40 godzin. W zakresie obowiązków dyrektor ustala 
harmonogram tygodniowy pracy odrębnie dla każdego stanowiska.  

2) punktualne rozpoczynanie pracy, potwierdzanie obecności podpisem na liście obecności 
w sekretariacie szkoły;  

3) przestrzeganie zasad współżycia społecznego;  
4) przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów higieniczno-sanitarnych, BHP, p-poż;  
5) kulturalnie zachowywanie się wobec kolegów i koleżanek z pracy, przełożonych, rodziców i uczniów;  
6) dbanie o przyjazną atmosferę w pracy;  
7) dbanie o mienie placówki;  
8) wykonywanie okresowych badań profilaktycznych;  
9) po zakończeniu pracy pozostawienie po sobie porządku i zabezpieczenie sprzętu;  

10) wywiązywanie się z ustalonych terminów;  
11) informowanie dyrektora szkoły o stanie załatwionych spraw i ewentualnych trudnościach.  
12) nie oddalanie się z miejsca pracy w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora lub osoby upoważnionej 

przez niego;  
13) stosowanie środki ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem;  

4. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszelkie 
przejawy zachowania stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia uczniów i informowania 
o tym nauczycieli lub dyrektora szkoły.  

§ 34. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 
przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły. 

ROZDZIAŁ 7. 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW I RODZICÓW 

§ 35. 1. Uczeń ma prawo: 
1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania; 
2) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania; 
3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, określonych przez przedmiotowe 

systemy oceniania; 
4) poszanowania swej godności; 
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
6) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich i są 

zgodne z prawem; 
7) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Samorząd Uczniowski. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: 
1) uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych; 
2) być przygotowanym do każdych zajęć; 
3) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 
4) uczestniczyć w uroczystościach szkolnych w ubiorze galowym; 
5) wystrzegać się szkodliwych nałogów; 
6) naprawiać wyrządzone szkody materialne; 
7) usprawiedliwiać nieobecność w ciągu 7 dni od momentu ustania nieobecności przez rodziców 

w formie pisemnej; 
8) uczeń pełnoletni ma prawo usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach szkolnych na podstawie 

dokumentów wydanych przez odpowiednie instytucje np. zwolnienie lekarskie. 

3. W szkole obowiązuje zakaz: 
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1) rejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody dyrekcji 
lub nauczycieli; 

2) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych w salach lekcyjnych i 
budynkach szkolnych podczas zajęć szkolnych w jakiejkolwiek formie, chyba że wystąpi pilna 
potrzeba i nauczyciel wyrazi zgodę na takie działanie; 

3)  wychodzenia poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć i przerw śródlekcyjnych; 
4)  zapraszania obcych osób do szkoły bez wiedzy i zgody dyrektora szkoły; 
5) przebywania w szkole pod wpływem alkoholu i innych środków o podobnym działaniu; 
6)  wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu. 
7) uruchamiania urządzeń technicznych w pracowniach ćwiczeń praktycznych bez wyraźniej zgody 

nauczyciela prowadzącego. 

§ 36. 1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 
a. rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły; 
b. bardzo dobre i dobre wyniki w nauce; 
c. wzorową postawę; 
d. wzorową frekwencję; 
e. wybitne osiągnięcia; 
f. dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, 
Rady Pedagogicznej. O każdej przyznanej nagrodzie wychowawca informuje rodziców ucznia. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 
1) pochwała wychowawcy klasy; 
2) pochwała Dyrektora; 
3) przyznanie „Glejtu Nietykalności” za 100% frekwencji; 
4) pochwała nauczyciela lub opiekuna organizacji szkolnych; 
5) list pochwalny dla ucznia i gratulacyjny dla rodziców; 
6) nagroda zbiorowa dla grupy uczniów; 
7) wpis do „Złotej Księgi Uczniów”; 
8) Medal Honorowy Szkoły. 

4. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

5. Uczeń,  który otrzymał nagrodę przyznaną w ramach międzyszkolnych, ogólnopolskich 
konkursów, olimpiad, turniejów, akcji charytatywnych itp. ma prawo zwrócić się za pośrednictwem 
Dyrektora lub rodziców do organizatora o ponowne rozpatrzenie przyznanej nagrody. 

§ 37. 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym w 
Statucie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany. O każdej udzielonej karze wychowawca informuje 
rodziców ucznia. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 
a. upomnienie wychowawcy klasy; 
b. nagana wychowawcy; 
c. upomnienie Dyrektora; 
d. nagana Dyrektora; 
e. przeniesienie ucznia do innej klasy;  
f. skreślenie ucznia z listy uczniów. 
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3. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem za 
pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Szkoły 
w terminie 7dni od jej udzielenia. 

4. Od kar nałożonych przez Dyrektora Szkoły przysługuje uczniowi, a także rodzicowi prawo 
wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Szkoły 
w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni i może posiłkować 
się opinią wybranych organów Szkoły. O każdej udzielonej karze informuje się rodziców ucznia. 

5. Szczególnym rodzajem kary jest skreślenie z listy uczniów. Skreślenia dokonuje Dyrektor poprzez 
wydanie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez Dyrektora, który wydał 
decyzję. 

6. Uczeń może być skreślony z listy za: 
1) przebywanie w szkole w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź w stanie nietrzeźwym albo 

wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole; 
2) przebywanie na terenie szkoły w stanie odurzonym lekami psychotropowymi lub innymi podobnie 

działającymi środkami lub wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole; 
3) rozprowadzanie środków odurzających, napojów alkoholowych itp. na terenie Szkoły; 
4) nagminne opuszczenie godzin zajęć w roku szkolnym bez usprawiedliwienia; 
5) dewastowanie i niszczenia mienia szkoły lub innych osób; 
6) popełnienie czynu zabronionego prawem zarówno na terenie szkoły jak i po za nią; 
7) stwarzanie zagrożenia zdrowia i życia na zajęciach szkolnych; 
8) rażące uchybienia wobec ogólnie przyjętych norm zachowania i postępowania, w tym szykanowanie 

i poniżanie innego człowieka w jakiejkolwiek formie; 
9) naruszenie nietykalności osobistej uczniów lub pracowników Szkoły; 

10) gdy w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego statutu, a uprzednio 
zastosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku. 

7. Uczeń lub jego rodzic, w przypadku naruszenia praw ucznia, jest uprawniony do złożenia 
pisemnej skargi z uzasadnieniem według następującej procedury: 

1) kieruje skargę do Dyrektora Szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją rozwiązuje 
bądź konsultuje z organami Szkoły; 

2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni i udziela pisemnej odpowiedzi skarżącemu. 

8. Uchylony.  

9. W sytuacjach kryzysowych (wagary, bójki, przemoc, konflikty z prawem, używanie środków 
psychotropowych) obowiązują „Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń na 
terenie szkoły”. 

§ 38. 1. Rodzice mają prawo do: 
1) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły i statutem oraz współtworzenia 

tych dokumentów poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców; 
2) zapoznania się z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego; 
3) uzyskiwać na bieżąco rzetelne informacje dotyczące postępów w nauce i zachowania swojego 

dziecka; 
4) uzyskiwać informacje na temat możliwości dalszego kształcenia uczniów; 
5) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą został objęty uczeń. 

2. Spotkania z rodzicami odbywają się co najmniej 2 razy w półroczu w danym roku szkolnym. 

3. Rodzice mają obowiązek: 
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1) pisemnie usprawiedliwiać nieobecność ucznia, na którą wyrazili zgodę, w ciągu 7 dni od jej 
zakończenia, poprzez przekazanie wychowawcy dokumentu uzasadniającego nieobecność, 
zawierając w prośbie o usprawiedliwienie daty nieobecności oraz jej przyczyny;  

2) korzystać z dziennika elektronicznego, a w tym analizować oceny i frekwencję ucznia, odbierać 
wiadomości od dyrekcji Szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli; 

3) odbierać informację z dziennika elektronicznego o zagrożeniach dziecka oceną niedostateczną; 
4) uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami organizowanych zgodnie z kalendarzem spotkań ogłaszanym 

na początku każdego roku szkolnego; 
5) zapewnić regularne uczęszczanie ucznia na zajęcia szkolne. 

§  39. 1.  Ustala się następujące kryteria wyglądu ucznia:  
1) strój codzienny: strój czysty, estetyczny, bez ekstrawagancji, pozbawiony nadmiernych ozdób i 

nieodsłaniający w znacznym stopniu ciała;   
2) strój na zajęciach realizowanych w formie praktycznej musi być  wykonany z materiałów naturalnych 

(bawełna), musi być przylegający do ciała, by ograniczyć ryzyko zaczepienia się o elementy obrotowe 
i przesuwane (zaleca się używanie specjalizowanych ubrań roboczych), strój nie może być wykonany 
z materiałów palnych lub łatwotopliwych; 

3) strój galowy wymagany podczas uroczystości szkolnych lub na polecenie dyrektora, wychowawcy 
lub samorządu uczniowskiego:  

a) dziewczęta: biała bluzka o klasycznym kroju, w kolorach stonowanych spódniczka lub spodnie, 
bądź odpowiedniego koloru kostium lub sukienka o klasycznym kroju,  

b) chłopcy: jasna koszula o klasycznym fasonie, ciemne spodnie lub garnitur (z wyłączeniem 
kolorów jaskrawych i krzykliwych);  

4) wprowadza się zakaz noszenia biżuterii na lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach zawodowych 
oraz innych zajęciach, na których ozdoby te mogą zagrażać bezpieczeństwu;  

5) w pomieszczeniach szkolnych należy zdejmować z głowy czapki i kaptury, 
6) okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni. 

ROZDZIAŁ 8. 
WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

§ 40. 1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia 

w zawodach, a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli, oraz 
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, 
jego zaangażowania w życie klasy i Szkoły oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym statucie 
Szkoły. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, 
a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 
uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 
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§ 41. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 

w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu 

oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach 
przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali ustalonej przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 
ucznia w nauce i zachowaniu, oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

3. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają odrębne przepisy. 

4. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa Wewnątrzszkolny 
System Oceniania. 

5. Uczniowie oddziału przygotowawczego podlegają ocenianiu bieżącemu, klasyfikacji śródrocznej 
i końcoworocznej wg zasad określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

6. Warunki wyłączenia ucznia oddziału przygotowawczego określa Wewnątrzszkolny System 
Oceniania. 

ROZDZIAŁ 9. 
SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WOLONTARIATU 

§ 42. 1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz 
innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie, skierowane do ludzi najbardziej 
potrzebujących, inicjowanie działań w środowisku lokalnym, wspomaganie różnego typu inicjatyw 
charytatywnych, kulturalnych.  

3. W skład Szkolnego Klubu Wolontariatu wchodzą: 
1) opiekun/ koordynator Klubu; 
2) członkowie Klubu – uczniowie Szkoły. 

4. Członkiem Klubu może być każdy uczeń. 

5. Uczniowie niepełnoletni są zobowiązani do złożenia pisemnej zgody rodziców (opiekunów) 
na działalność w klubie. 
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6. Uczniowie niepełnoletni mogą prowadzić zadanie pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem 
nauczyciela. 

7. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu: 
1) nowatorski system włączania młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego 

o charakterze regularnym i akcyjnym; 
2) tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami; 
3) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie; 
4) uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych; 
5) kształtowanie postaw prospołecznych; 
6) rozwijanie empatii, zrozumienia; 
7) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; 
8) kreowanie roli Szkoły jako centrum lokalnej aktywności; 
9) kształtowanie umiejętności działania zespołowego; 

10) budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych 
zainteresowań; 

11) współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi; 
12) zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach; 
13) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 
14) przedstawienie działalności wybranych organizacji; 
15) organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym 

i rodzinnym; 
16) prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych. 

8. Formy działania Szkolnego Klubu Wolontariatu: 
1) poza terenem Szkoły – np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) i przy 

współpracy instytucji i organizacji; 
2) na terenie Szkoły i na rzecz Szkoły – współdziałanie uczniów w zakresie edukacji poprzez 

wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych. 

9. Wolontariuszem może być uczeń, który posiada: 
1) dużo optymizmu i chęć do działania; 
2) motywację do niesienia pomocy potrzebującym; 
3) umiejętność wygospodarowania wolnej chwili; 
4) empatię, wrażliwość i otwartość. 

10. Wolontariusz ma prawo do : 
1) zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw; 
2) podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu; 
3) wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu; 
4) otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy; 
5) uzyskania informacji o trudnościach, kosztach przejazdu  związanych z wykonywaną pracą.  

11. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę poprzez: 
1) pochwały dyrektora na szkolnym apelu; 
2) przyznania dyplomu; 
3) słownego uznania wobec zespołu klasowego; 
4) pisemnego podziękowania do rodziców; 
5) wpisania informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia 

Szkoły.  

12. Zadaniem opiekuna/koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu jest: 
1) utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje wolontariat 

szkolny; 
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2) tworzenie atmosfery zaufania i otwartości; 
3) dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy; 
4) organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi 

działaniami oraz przydziałem obowiązków; 
5) stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy; 
6) przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie pracy 

Wolontariuszy; 
7) przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy. 

13. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. 

14. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie 
opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica. 

15. Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa Regulamin Wolontariatu. 

ROZDZIAŁ 10. 
DORADZTWO ZAWODOWE 

§ 43. 1. Celem doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego 
planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących rozwoju zawodowego.  

2. Celami ogólnymi doradztwa zawodowego są: 
1) poznawanie samego siebie; 
2) analiza informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy; 
3) poszerzanie własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; 
4) kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy; 
5) rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie. 

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole realizowane jest przez doradcę zawodowego oraz 
wszystkich członków Rady Pedagogicznej, a w szczególności przez wychowawców i pedagoga, przy 
współpracy z rodzicami oraz placówkami, instytucjami i zakładami pracy, np. poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi, urzędami pracy, Ochotniczymi Hufcami Pracy, przedstawicielami organizacji 
zrzeszających pracodawców. 

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole realizowane jest na podstawie przeprowadzonej 
diagnozy potrzeb uczniów za pomocą zróżnicowanych form działań, np. zajęć lekcyjnych, zajęć 
edukacyjnych z doradcą zawodowym, warsztatów, wycieczek zawodoznawczych, targów edukacyjnych, 
targów pracy, spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, spotkań  
z przedstawicielami szkół i uczelni, z absolwentami oraz poprzez wolontariat. 

5. Zadania szkolnego doradcy zawodowego to w szczególności: 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz zawodowe 

oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla 

danego poziomu kształcenia; 
3) prowadzenie zajęć aktywizujących związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz zawodu, 

przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 
4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom oraz ich rodzicom; 
5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej w zakresie systemu doradztwa zawodowego  

w szkole; 
6) wskazywanie uczniom oraz zainteresowanym rodzicom i nauczycielom źródeł dodatkowej, rzetelnej  

i aktualnej informacji na temat min. rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i 
zatrudnienia, możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach 
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świata pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu 
codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami 
emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym, programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 

7) kierowanie uczniów i ich rodziców, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych 
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.; 

8) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań 
szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.; 

9) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań 
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zgodnie ze Statutem szkoły oraz realizacji 
zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w Programie 
Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły; 

6. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, są realizowane w oparciu o program dopuszczony do 
użytku przez Dyrektora Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

7. Program powinien zawierać treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach 
i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy 
i predyspozycjami zawodowymi uczniów.  

ROZDZIAŁ 11. 
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA I EKSPERYMENTALNA 

§  44. 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 
eksperymentalne.  

2. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub 
metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 

3. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być 
wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

4. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę  odpowiednich warunków 
kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych  
i eksperymentalnych. 

5. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte 
po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 

6. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

7. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 

8. W ramach prowadzenia innowacji możliwa jest współpraca ze stowarzyszeniami lub innymi 
organizacjami w ramach danej działalności innowacyjnej, na warunkach określonych w porozumieniu 
między szkołą a stowarzyszeniami lub organizacjami. 

ROZDZIAŁ 12. 
SZTANDARY I CEREMONIAŁ SZKOLNY 

§ 45. 1. Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie posiada sztandary: 
1)Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej 
2)Zespołu Szkół Kolejowych im. Armii Krajowej 
3)Technikum Kolejowego 
4)Zasadniczej Szkoły Kolejowej im. Ernesta Malinowskiego 

2. Szkoła posiada swój znak graficzny (logo). 
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3. Ceremoniał szkolny stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem 
uroczystości i imprez szkolnych. 

4. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu - Ziemi, symbolem 
Małej Ojczyzny, jaką jest Szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają 
powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych 
postaw jego poszanowania. 

5. Sztandary są przechowywane na terenie Szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie 
znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.  

6. Uczestnictwo  w  poczcie  sztandarowym  to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, 
dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu. 

7. Skład osobowy pocztu sztandarowego: 
1) chorąży – uczeń; 
2) asysta - dwie uczennice; 
3) skład zastępczy – 1-3 uczniów. 

8. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców. 
Zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.   

9. Kadencja pocztu trwa jeden rok począwszy od ślubowania w dniu uroczystego przejęcia 
sztandaru od ustępującego rocznika. Opiekun pocztu sztandarowego dba o właściwą celebrację 
sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie Szkoły i poza jej murami.  

10. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. 
W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego. 

11. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią: 
1) biało-czerwone  szarfy  założone  przez  prawe  ramię i wiązane pod lewym, 
2) białe rękawiczki. 

12. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń - ciemny garnitur, biała koszula, ciemny 
krawat, uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice i marynarka.  

13. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie Szkoły powinien być zapewniony, w czasie: 
1) uroczystości świąt państwowych; 
2) uroczystości szkolnych; 

14.Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem Szkoły dotyczy głównie: 
1) uroczystości świąt państwowych, 
2) uroczystości rocznicowych szkół; 
3) uroczystości związanych z patronem Szkoły 
4) uroczystości pogrzebowych zasłużonych dla środowiska ludzi. 

ROZDZIAŁ 13. 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§   46. 1. Zespół Szkół Nr 4 używa pieczątki następującej treści: 
Zespół Szkół Nr 4 
im. Armii Krajowej 
ul. J.Kusocińskiego 3 
70 – 237 Szczecin 
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2. Tablica zewnętrzna Zespołu Szkół Nr 4 ma następującą treść: 
Zespół Szkół nr 4 
im. Armii Krajowej 
w Szczecinie 

3. Technikum używa pieczęci urzędowych o następującej treści: 
Technikum Energetyczno - Transportowe w Szczecinie 

4. Pieczątki technikum mają treść 
Technikum Energetyczno - Transportowe 
w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej 
ul. J.Kusocińskiego 3 
70-237 Szczecin 

5. Tablice zewnętrzne technikum mają treść: 
Technikum Energetyczno - Transportowe w Szczecinie 

6. Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 używa pieczęci urzędowych o następującej treści:  
 Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Szczecinie 

7. Pieczątki Szkoły branżowej mają treść 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 
w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej 
ul. J.Kusocińskiego 3 
70-237 Szczecin 

8. Tablice zewnętrzne Szkoły branżowej mają treść: 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Szczecinie 

§   47. 1. Zespół Szkół nr 4 prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Dokumenty z zakresu działania Szkoły udostępnia się w siedzibie Szkoły w godzinach jej urzędowania. 

2. Zespół Szkół nr 4 jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają 
odrębne przepisy. 

§ 47. 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 sekretariacie Szkoły i na stronie internetowej Szkoły. 

5. Statut Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 
2022r. z mocą obowiązującą 01 września 2022 roku. 


