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

Rozdzia III
Organy Szko y
§10
Organami Szko y s :
1. Dyrektor Szko y.
2. Rada pedagogiczna Szko y.
3. Rada rodziców.
4. Samorz d uczniowski.
§11
skre lony
§12
1. Szko kieruje dyrektor, który jest przedstawicielem na zewn trz,
prze onym
s bowym
wszystkich
pracowników
oraz
przewodnicz cym rady pedagogicznej.
2. Stanowisko dyrektora Szko y powierza organ prowadz cy Szko .
3. Dyrektor Szko y w szczególno ci:
1) kieruje
bie
dzia alno ci
dydaktyczno-wychowawczoopieku cz Szko y oraz reprezentuje j na zewn trz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiek nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego
rozwoju
psychofizycznego
poprzez
aktywne
dzia ania
prozdrowotne,
4) realizuje uchwa y rady pedagogicznej, podj te w ramach jej
kompetencji stanowi cych i czuwa nad ich zgodno ci z przepisami
prawa,
5) wykonuje zadania zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa
uczniom i nauczycielom w czasie zaj
organizowanych przez
Szko ,
6) dysponuje rodkami okre lonymi w planie finansowym Szko y
zaopiniowanym
przez
rad
pedagogiczn
i
ponosi
odpowiedzialno za ich prawid owe wykorzystanie, a tak e mo e
organizowa administracyjn , finansow i gospodarcz obs ug
Szko y,
7) wykonuje inne zadania wynikaj ce z przepisów szczególnych:
dokonuje oceny pracy nauczycieli, dokonuje oceny pracy
pracowników zatrudnionych na stanowiskach urz dniczych,
dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli, przewodniczy
radzie pedagogicznej, powierza stanowisko wicedyrektora
i odwo uje po zasi gni ciu opinii organu prowadz cego oraz rady
pedagogicznej,
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8) przestrzega postanowie Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar
stosowanych wobec uczniów,
9) rozstrzyga sprawy sporne mi dzy organami,
10) dba o powierzone mienie,
11) dopuszcza do u ytku w danej szkole zaproponowane przez
nauczyciela lub grup nauczycieli programy nauczania ogólnego,
programy nauczania dla zawodu oraz programy nauczania
dla profilu po zasi gni ciu opinii rady pedagogicznej,
o
zawieszeniu
zaj
dydaktycznych
12) podejmuje
decyzj
z zachowaniem warunków okre lonych odr bnymi przepisami,
13) tworzy Rad Szko y pierwszej kadencji,
14) wspó dzia a ze szko ami wy szymi oraz zak adami kszta cenia
nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
15) odpowiada za w ciw
organizacj i przebieg egzaminów
zewn trznych przeprowadzanych w Szkole,
16) stwarza warunki do dzia ania w Szkole: wolontariuszy,
stowarzysze i innych organizacji, w szczególno ci organizacji
harcerskich, których celem
statutowym jest dzia alno
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia alno ci
dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej Szko y,
17) jest obowi zany z urz du wyst powa w obronie nauczycieli gdy
ustalone dla nich uprawnienia zostan naruszane,
18) odpowiada za realizacj zalece
wynikaj cych z orzeczenia
o potrzebie kszta cenia specjalnego ucznia.
4. Dyrektor Szko y mo e, w drodze decyzji, skre li ucznia z listy uczniów
w przypadkach okre lonych w Statucie Szko y. Skre lenie nast puje
na podstawie uchwa y rady pedagogicznej, po zasi gni ciu opinii
samorz du uczniowskiego.
5. Dyrektor jest kierownikiem zak adu pracy dla zatrudnionych w Szkole
nauczycieli i pracowników nieb
cych nauczycielami. Dyrektor
w szczególno ci decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników
Szko y,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz dkowych
nauczycielom i innym pracownikom Szko y,
3) wyst powania z wnioskami, po zasi gni ciu opinii rady
pedagogicznej, w sprawach odznacze , nagród i innych wyró nie
dla nauczycieli oraz pozosta ych pracowników Szko y.
6. Dyrektor Szko y w wykonywaniu swoich zada wspó pracuje z rad
pedagogiczn , rodzicami i samorz dem uczniowskim.
7. skre lony
8. Dyrektor szko y, w porozumieniu z organem prowadz cym Szko
i po zasi gni ciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia,
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9.

10.
11.
12.

13.

ustala zawody, w których kszta ci Szko a prowadz ca kszta cenie
zawodowe.
Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej ni dwa razy
w roku szkolnym ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informuje o dzia alno ci Szko y ze szczególnym
uwzgl dnieniem jako ci pracy Szko y.
Dyrektor podaje do publicznej wiadomo ci, do dnia 30 czerwca szkolny
zestaw podr czników, które b
obowi zywa
od pocz tku
nast pnego roku szkolnego.
Dyrektor podejmuje dzia ania organizacyjne umo liwiaj ce obrót
ywanymi podr cznikami.
Dyrektor na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan
nauczania, w którym okre la dla poszczególnych klas i oddzia ów
tygodniowy wymiar godzin obowi zkowych zaj
edukacyjnych,
zaj etyki/religii oraz dodatkowych zaj edukacyjnych.
Dyrektor prowadzi dokumentacj pedagogiczn zgodnie z odr bnymi
przepisami.
§13

1. W Szkole dzia a rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem
Szko y w zakresie realizacji jej statutowych zada dotycz cych
kszta cenia, wychowania i opieki.
2. W sk ad rady pedagogicznej wchodz : dyrektor Szko y i wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach rady pedagogicznej
mog tak e bra udzia , z g osem doradczym, osoby zapraszane przez
jej przewodnicz cego za zgod lub na wniosek rady pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzysze
i innych organizacji,
w szczególno ci organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
dzia alno
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej Szko y.
3. Przewodnicz cym rady pedagogicznej jest dyrektor Szko y.
4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej s
organizowane przed
rozpocz ciem roku szkolnego, w ka dym okresie (semestrze)
w zwi zku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,
po zako czeniu rocznych zaj
dydaktyczno-wychowawczych oraz
w miar bie cych potrzeb. Zebrania mog by organizowane
na wniosek organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy
dyrektora, organu prowadz cego Szko albo co najmniej 1/3 cz onków
rady pedagogicznej.
5. Przewodnicz cy prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej
oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej cz onków
o terminie i porz dku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
6. Do kompetencji stanowi cych rady pedagogicznej nale y:
1) zatwierdzanie planów pracy Szko y,
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7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

2) podejmowanie uchwa w sprawie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów,
3) podejmowanie uchwa w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych w Szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwa w sprawach skre lenia z listy uczniów,
6) ustalenie
sposobu
wykorzystania
wyników
nadzoru
pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szko przez organ
sprawuj cy nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy
szko y.
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególno ci:
1) organizacj pracy Szko y, w tym zw aszcza tygodniowy rozk ad
zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Szko y,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze , nagród
i innych wyró nie ,
4) propozycje dyrektora Szko y w sprawach przydzia u nauczycielom
sta ych prac i zaj
w ramach wynagrodzenia zasadniczego
oraz dodatkowo p atnych zaj dydaktycznych, wychowawczych
i opieku czych.
Dyrektor Szko y wstrzymuje wykonanie uchwa , o których mowa
w ust. 6, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania
uchwa y dyrektor niezw ocznie zawiadamia organ prowadz cy Szko
oraz organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny. Organ sprawuj cy nadzór
pedagogiczny uchyla uchwa w razie stwierdzenia jej niezgodno ci
z przepisami prawa po zasi gni ciu opinii organu prowadz cego
Szko . Rozstrzygni cie organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny
jest ostateczne.
Rada pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szko y albo jego
zmian.
Rada pedagogiczna mo e wyst pi z wnioskiem o odwo anie
nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska
kierowniczego w Szkole.
Uchwa y rady pedagogicznej s podejmowane zwyk wi kszo ci
osów w obecno ci co najmniej po owy jej cz onków.
Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej dzia alno ci. Zebrania rady
pedagogicznej s protoko owane.
Osoby bior ce udzia w zebraniu rady pedagogicznej s obowi zane
do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej,
które mog naruszy dobra osobiste uczniów lub ich rodziców,
a tak e nauczycieli i innych pracowników Szko y.
§14
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1. W Szkole dzia a rada rodziców, która reprezentuje ogó rodziców
uczniów.
2. W sk ad rad rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad
oddzia owych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie
rodziców uczniów danego oddzia u.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje
jeden rodzic. Wybory przeprowadza si na pierwszym zebraniu
rodziców w ka dym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia alno ci, w którym
okre la w szczególno ci:
1) wewn trzn struktur i tryb pracy rady,
2) szczegó owy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad
oddzia owych, o których mowa w ust. 2 do rady rodziców Szko y.
§14a
1. Rada rodziców mo e wyst powa do dyrektora i innych organów
Szko y, organu prowadz cego szko oraz organu sprawuj cego nadzór
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szko y.
2. Do kompetencji rady rodziców nale y:
1) uchwalanie w porozumieniu z rad pedagogiczn :
a) programu wychowawczego Szko y obejmuj cego wszystkie
tre ci i dzia ania o charakterze wychowawczym skierowane
do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego rodowiska, obejmuj cego
wszystkie tre ci i dzia ania o charakterze profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno ci
kszta cenia lub wychowania Szko y,
3) opiniowanie projektu planu finansowego sk adanego przez
dyrektora Szko y.
3. Je eli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpocz cia roku
szkolnego nie uzyska porozumienia z rad pedagogiczn w sprawie
programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala
dyrektor Szko y w uzgodnieniu z organem sprawuj cym nadzór
pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Szko y obowi zuje
do czasu uchwalenia programu przez rad rodziców w porozumieniu
z rad pedagogiczn .
4. W celu wspierania dzia alno ci statutowej Szko y, rada rodziców mo e
gromadzi fundusze z dobrowolnych sk adek rodziców oraz innych
róde . Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców okre la
regulamin, o którym mowa w §14 ust. 4.
§15
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1. W Szkole dzia a samorz d uczniowski zwany dalej samorz dem.
2. Samorz d tworz wszyscy uczniowie Szko y.
3. Zasady wybierania i dzia ania organów samorz du okre la regulamin
uchwalony przez ogó uczniów w g osowaniu równym, tajnym
i powszechnym. Organy samorz du s jedynymi reprezentantami ogó u
uczniów.
4. Regulamin samorz du nie mo e by sprzeczny ze Statutem Szko y.
5. Samorz d mo e przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szko y, w szczególno ci
dotycz cych realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania si z programem nauczania, z jego tre ci ,
celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej motywowanej oceny post pów w nauce
i zachowaniu,
3) prawo do organizacji ycia szkolnego, umo liwiaj ce zachowanie
ciwych proporcji mi dzy wysi kiem szkolnym a mo liwo ci
rozwijania i zaspokajania w asnych zainteresowa ,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania dzia alno ci kulturalnej, o wiatowej,
sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z w asnymi potrzebami
i mo liwo ciami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pe ni cego funkcj opiekuna samorz du.
§16
1. W Szkole tworzy si dwa stanowiska wicedyrektorów zgodnie
z odr bnymi przepisami.
2. Wicedyrektorzy wykonuj zadania zlecone przez dyrektora w zakresie:
1) kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej poprzez:
a) zabezpieczenie nauczycielom pe nej dokumentacji programowej;
b) nadzorowanie pracy zespo ów nauczycieli;
c) nadzorowanie pracy pedagoga szkolnego i psychologa
szkolnego;
d) nadzorowanie pracy wietlicy szkolnej;
e) nadzór nad zaj ciami pozalekcyjnymi;
f) nadzór nad przygotowaniem uczniów do konkursów
przedmiotowych, sportowych i artystycznych;
g) nadzór nad w ciw realizacj przez nauczycieli podstawy
programowej
oraz
przestrzeganiem
zasad
oceniania
wewn trzkolnego;
h) nadzorowanie i przygotowanie egzaminów maturalnych
i potwierdzaj cych kwalifikacje zawodowe;
i) nadzór nad analiz egzaminów zewn trznych,
2) kierowania i nadzorowania pracy wychowawczej i opieku czej
przez:
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a) czuwanie nad w

ciwym przebiegiem uroczysto ci i apeli

w Szkole;
b) kontrol dy urów nauczycieli;
c) organizowanie i kontrolowanie zast pstw za nieobecnych
nauczycieli;
d) nadzorowanie realizacji zada wychowawczych wynikaj cych
z programu wychowawczego i programu profilaktyki Szko y;
e) kontrola i nadzorowanie odpowiedniego planowania wycieczek
szkolnych w tym dokumentacji zwi zanej z tymi dzia aniami,
3) kierowania polityk kadrow poprzez:
a) zg aszanie wniosków w sprawie wyró niania, nagradzania
i karania pracowników Szko y;
b) przygotowanie projektów oceny pracy podleg ych nauczyciel;
c) uk adanie przydzia u czynno ci dla nauczycieli;
d) udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zada
dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych;
e) kszta towanie odpowiedniej atmosfery i dyscypliny pracy
w Szkole;
f) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli,
obserwacji i hospitacji nauczycieli,
3. Wicedyrektor zast puje dyrektora Szko y w przypadku jego
nieobecno ci.
4. Dyrektor Szko y za zgod organu prowadz cego mo e tworzy
dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska
kierownicze.
§17
skre lony
§18
skre lony
§19
l. Organy Szko y maj swobod dzia ania i podejmowania decyzji
w granicach okre lonych przez ustaw o systemie o wiaty, przepisy
szczególne i niniejszy Statut.
2. Zasady wspó dzia ania organów Szko y:
1) zapewnienie ka demu z organów mo liwo ci swobodnego
dzia ania,
2) wspó udzia
w
decydowaniu
zgodnie
z
okre lonymi
kompetencjami,
3) zgodno kompetencji fachowych z kompetencjami decyzyjnymi,
4) ci le sprecyzowane cele podejmowanych zada ,
2. Sposób rozwi zywania sporów mi dzy organami Szko y:
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1) zapewnienie
adu organizacyjnego poprzez egzekwowanie
post powania poszczególnych organów na podstawie zasad
wynikaj cych z regulaminu lub zakresu obowi zków,
2) osi ganie
kompromisu
mi dzy
potrzebami
zarz dzania
i aktualnymi mo liwo ciami ich zaspokajania,
3) sytuacje konfliktowe ,ró nice zda rozwi zywane b
wewn trz
Szko y w drodze dyskusji, interpretacji zakresu kompetencji
i obowi zuj cej wyk adni prawa.
3. Bie ca wymiana informacji pomi dzy organami Szko y:
1) decyzje, informacje s podejmowane i rozchodz si przez
wzajemnie ze sob powi zane kolegia, organy,
2) droga s bowa do przes ania polece , dyrektyw, informacji – tablice
og osze , zeszyt informacji, posiedzenia rady pedagogicznej,
zebrania pracowników administracji i obs ugi, polecenia w formie
ustnej, pisemnej (indywidualne, zespo owe),
3) w miar bie cych potrzeb przewiduje si mo liwo ci wspólnych
spotka zainteresowanych organów Szko y za wiedz dyrektora
i rady pedagogicznej,
4) w szczególnych przypadkach, na wniosek dyrektora Szko y
lub co najmniej dwóch organów Szko y mo e zosta zwo ana
w terminie do dwóch tygodni od chwili z enia wniosku spotkanie
nadzwyczajne wszystkich organów Szko y.
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