STATUT Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 im. TOW „Gryf Pomorski” w Chojnicach

Rozdzia II
Cele i zadania Szko y
§5
Szko a realizuje cele i zadania okre lone w Ustawie
z dnia
7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z pó niejszymi zmianami) oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej
podstawie, uwzgl dniaj c program wychowawczy i program profilaktyki
Szko y, a w szczególno ci:
1. Umo liwia
zdobycie
wiedzy
i
umiej tno ci
niezb dnych
do uzyskania wiadectwa uko czenia lub wiadectwa dojrza ci
danego typu Szko y.
2. Wyposa a
uczniów
w
zasób
wiedzy
ogólnokszta cej
i specjalistycznej.
3. Kszta tuje umiej tno ci i sprawno ci zawarte w podstawie
programowej.
4. Umo liwia absolwentom dokonanie wiadomego wyboru miejsca pracy
lub dalszej nauki w szkole wy szej.
5. Kszta tuje wiedz i kreuje now jako
ycia opart na harmonii
cz owieka z natur .
6. Kszta tuje rodowisko wychowawcze sprzyjaj ce realizowaniu celów
i zasad okre lonych w Ustawie o systemie o wiaty.
7. Wspomaga wychowawcz rol rodziny.
8. Utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania
i opieki.
9. Udziela pomocy uczniom pozostaj cym w trudnej sytuacji materialnej
i yciowej i sprawuje opiek nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb
oraz mo liwo ci Szko y.
10. Dostosowuje kierunki i tre ci kszta cenia do wymogów rynku pracy
w obr bie i zasi gu Szko y.
§6
Szko a zapewnia swoim uczniom:
1. Podtrzymywanie
poczucia
to samo ci
Narodowej,
j zykowej
i regionalnej, a tak e pog bianie i podtrzymywanie idei patriotycznych
krzewionych przez TOW „Gryf Pomorski”.
2. Tolerancj wiatopogl dow i wyznaniow .
3. Pomoc pedagogiczn i psychologiczn - w miar posiadanych
mo liwo ci kadrowych i finansowych.
4. Pomoc
w
stwarzaniu
warunków
uczenia
si
uczniów
niepe nosprawnych i maj cych trudno ci w nauce.
5. Warunki do realizowania indywidualnego toku nauczania przez
uczniów wybitnie zdolnych oraz uko czenia nauki w skróconym
czasie.
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6. Warunki rozwijania zainteresowa w ramach zaj
pozalekcyjnych
i nadobowi zkowych.
7. Mo liwo
zdobywania wysokiej kultury intelektualnej, wiedzy
o cz owieku i cywilizacji oraz spo ecznych i technologicznych
uwarunkowaniach rozwoju narodu i pa stw.
8. Uzyskanie wiedzy o zwi zku kultury polskiej z kultur wiatow .
9. Poznanie ró nych systemów warto ci chrze cija skich i innych
reprezentuj cych je ideologii i doktryn, norm post powania
i zachowa
jako podstaw kszta towania w asnego miejsca
w spo ecze stwie.
10. Umiej tno
wdra ania racjonalnej organizacji pracy w asnej,
opanowania metod oraz technik samodzielnego zdobywania wiedzy
i umiej tno ci zawodowych.
11. Rozwijanie w asnych uzdolnie , zainteresowa , motywacji do nauki
i pracy, a tak e aktywno ci zawodowej.
12. Kszta towanie poszanowania prawa, godno ci w asnej osoby
i drugiego cz owieka oraz osobistej rzetelno ci, odpowiedzialno ci
i yczliwo ci.
13. Wyrobienie przekonania o podmiotowym i spo ecznym charakterze
egzystencji cz owieka, o potrzebie osobistego uczestnictwa w yciu
spo eczno ci
szkolnej,
zak adu
pracy
oraz
pa stwa
ze
szczególnym
uwzgl dnieniem
budowania
patriotycznej
i obywatelskiej postawy wobec swojej ma ej ojczyzny zwi zanej
z ziemi chojnick .
14. Bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
15. Opiek osieroconym, pozbawionym cz ciowo opieki rodzicielskiej
uczniom, a tak e uczniom pozostaj cym w trudnej sytuacji materialnej
i yciowej, w ramach posiadanych rodków.
16. Mo liwo
zdobywania wiedzy ekologicznej oraz kszta towania
ciwych postaw wobec problemów ochrony rodowiska.
17. Rozwijanie zdolno ci my lenia analitycznego i syntetycznego.
18. Rozwijanie skutecznego porozumiewania si w ró nych sytuacjach,
prezentacji w asnego punktu widzenia i uwzgl dniania pogl dów
innych ludzi, przygotowania do publicznych wyst pie .
19. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwi zywania
konfliktów i problemów spo ecznych.
20. Traktowania wiadomo ci przedmiotowych w sposób integralny,
prowadz cy do lepszego rozumienia wiata, ludzi i siebie.
21. Okre lenia miejsca i roli Polski i Polaka w integruj cej si Europie.
22. Rozwijanie to samo ci europejskiej budowanej na gruncie mi ci
do ma ej i du ej ojczyzny.
§7
1. Szko a sprawuje opiek nad uczniami z uwzgl dnieniem przepisów
bezpiecze stwa i higieny.
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2. Za bezpiecze stwo uczniów podczas zaj
obowi zkowych,
nadobowi zkowych
i
pozalekcyjnych
odpowiada
nauczyciel
prowadz cy te zaj cia. Wszystkie zaj cia odbywaj si w obecno ci
nauczyciela.
3. Szko a instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczaj ce przed
dost pem do tre ci, które mog stanowi zagro enie dla prawid owego
rozwoju psychicznego uczniów.
4. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki
budynki szkolne oraz teren wokó budynków obj te
nadzorem kamer CCTV.
§7a
1. Dyrektor Szko y mo e z w asnej inicjatywy lub na wniosek rady
rodziców, rady pedagogicznej lub samorz du uczniowskiego,
za zgod
odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej
oraz przypadku, gdy z inicjatyw
wyst pi dyrektor Szko y
lub wniosku z onego przez inny podmiot ni samorz d uczniowski
tak e po uzyskaniu opinii samorz du uczniowskiego, wprowadzi
obowi zek noszenia przez uczniów na terenie Szko y jednolitego stroju.
§8
1. Statutowe cele i zadania Szko a realizuje wspó dzia aj c z rodzicami
uczniów, jednostkami prowadz cymi zaj cia praktyczne i praktyki
zawodowe, z organami samorz du terytorialnego, z instytucjami
spo ecznymi oraz gospodarczymi rodowiska lokalnego.
2. Statutowe cele i zadania Szko y realizuj :
1) kadra pedagogiczna,
2) pracownicy niepedagogiczni.
§9
1.
Podstawowymi formami dzia alno ci dydaktyczno - wychowawczej
Szko y s :
1) obowi zkowe zaj cia edukacyjne,
2) dodatkowe zaj cia edukacyjne,
3) zaj cia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne organizowane
dla uczniów maj cych trudno ci w nauce oraz inne zaj cia
wspomagaj ce rozwój dzieci i m odzie y z zaburzeniami
rozwojowymi,
4) nadobowi zkowe zaj cia pozalekcyjne,
5) w szko ach prowadz cych kszta cenie zawodowe - praktyczna
nauka zawodu.
2. Zaj cia wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 mog by prowadzone tak e
z udzia em wolontariuszy.
8

STATUT Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 im. TOW „Gryf Pomorski” w Chojnicach

§9a
1. W Szkole mog dzia , z wyj tkiem partii i organizacji politycznych,
stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególno ci organizacje
harcerskie, których celem statutowym jest dzia alno wychowawcza
albo rozszerzanie i wzbogacanie form dzia alno ci dydaktycznej,
wychowawczej i opieku czej Szko y.
2. Podj cie dzia alno ci w Szkole przez stowarzyszenie lub inn
organizacj , o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody
dyrektora Szko y, wyra onej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
dzia alno ci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej
i rady rodziców.
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