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ROZDZIAŁ I 

Informacje ogólne 

§ 1 . 

1. Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie działa na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności –  ustawy 

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,  oraz wynikających z niej aktów prawnych 

wykonawczych. 

2. Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, zwany dalej 

„Zespołem” jest szkołą publiczną. 

3. Adres siedziby Zespołu: Wyszków, ul. Jana Matejki 9. 

4. Organem prowadzącym Zespół jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, 

zwany dalej „organem prowadzącym”. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Mazowiecki 

Kurator Oświaty, zwany dalej „organem nadzorującym”. 

6. Zespół jest samorządową jednostką budżetową. 

§ 2. 

1. Ilekroć w Statucie Zespołu, zwanym dalej „Statutem”, mówi się o szkole należy 

przez to rozumieć szkoły wchodzące w skład Zespołu. 

2. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:  

1) Liceum Ogólnokształcące; 

2) Technikum. 

3. Nazwa każdej szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu 

i nazwy tej szkoły. 

4. Szkoły wymienione w ust. 2 kształcą w następujących profilach  i zawodach: 

1) W Liceum Ogólnokształcącym dyrektor ustala dla poszczególnych oddziałów 

profile (kierunki) nauczania, poprzez wskazanie przedmiotów wiodących, 

nauczanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających 

i dodatkowych. Profile ustala się uwzględniając zapisy § 16 ust. 6. 

2) Technikum - zawody: 

- technik ekonomista,  

- technik informatyk, 

- inne zawody zgodnie z potrzebami rynku pracy. 

 

§ 3. 

1. Zajęcia dydaktyczne w Zespole mogą odbywać się na dwie zmiany. 

2. Uczniowie Zespołu, na mocy porozumienia dyrektora Zespołu z dyrektorem 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, 

zwanego dalej CKU, korzystają z pomieszczeń i wyposażenia CKU.  
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3. Uczniowie Zespołu korzystają z pracowni komputerowych i innych, posiadających 

niezbędne oprogramowanie (w tym zabezpieczające przed dostępem do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów) oraz dostęp do 

Internetu. 

4. Uczniowie Zespołu korzystają ze zbiorów bibliotecznych Zespołu oraz CKU.   

5. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia 

ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, 

pracowniach szkolnych, u pracodawców.  

§ 4. 

Zespół posiada sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

§ 5. 

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 6. 

Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy. 

§ 7. 

1. Szczegółowe zasady realizacji zadań, kierowania Zespołem oraz szczegółową 

strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Zespołu.  

2. Zasady postępowania w sytuacjach dotyczących realizacji procesu edukacyjnego 

i wychowawczego określają procedury zatwierdzone przez organy Zespołu. 

 

ROZDZIAŁ II 

Organy Zespołu 

§ 8. 

1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

2. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkół wchodzących w skład Zespołu. 

3. W szkołach wchodzących w skład Zespołu nie tworzy się odrębnych organów tych 

szkół. 

§ 9. 

1. Dyrektor Zespołu w szczególności: 

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2a ustawy; 
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3) dokonuje oceny pracy nauczyciela, według zasad określonych w odrębnych 

przepisach; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami, stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz organizuje pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną; 

5) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę Zespołu; 

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów, o których mowa w art. 

9 ust. l pkt 3 lit. b, c oraz rozdz. 3b ustawy; 

10) na podstawie stosownego wniosku ucznia lub rodzica oraz zaświadczenia 

lekarskiego, zwalania ucznia całkowicie lub częściowo z zajęć wychowania 

fizycznego; 

11) skreśla ucznia z listy uczniów w trybie określonym w § 29 Statutu; 

12) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników Zespołu; 

13) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom Zespołu; 

14) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników Zespołu; 

15) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

16) wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa i podejmuje czynności przewidziane w art. 41 ust. 3 ustawy. 

§ 10. 

1. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora (wicedyrektorów) oraz inne 

stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego. 

2. Powierzenia stanowisk wicedyrektorów, a także odwołania z nich dokonuje 

dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady 

Pedagogicznej. 

§ 11. 

1. Zakres działań i kompetencji wicedyrektorów oraz osób zajmujących inne 

stanowiska kierownicze ustala dyrektor Zespołu. 

2. Dyrektor Zespołu i wicedyrektorzy prowadzą nadzór pedagogiczny zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

§ 12. 

1.  Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy m.in.: 

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
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3) zatwierdzanie wstępnej wersji (do uchwalenia na forum Rady Rodziców 

i Samorządu Uczniowskiego) programu wychowawczego Zespołu i programu 

profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb danego 

środowiska; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w Zespole; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów w trybie 

określonym w § 29 Statutu;  

7) podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego 

ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych 

na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania; 

8) przygotowywanie i uchwalanie zmian w statucie Zespołu. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

2) wnioski dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

3) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach tygodniowego czasu pracy oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

4) arkusz organizacji Zespołu na następny rok szkolny. 

3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora Zespołu lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.  

4. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do 

klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

5. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i pracownicy 

pedagogiczni zatrudnieni w Zespole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także 

brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego 

za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady 

Pedagogicznej są protokołowane. 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 
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8. Osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady Pedagogicznej zobowiązane są do 

nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników Zespołu. 

§ 13. 

1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców (należy 

rozumieć także prawnych opiekunów) uczniów. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa 

w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady oraz szczegółowy tryb 

przeprowadzania wyborów.  

3. Regulamin Rady Rodziców  nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.  

4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu nadzorującego, 

dyrektora Zespołu oraz Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw Zespołu.  

5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa 

 w ust. 2. 

§ 14. 

1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”, tworzą wszyscy uczniowie 

Zespołu. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany 

przez ogół uczniów Zespołu. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 

uczniów Zespołu. 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak: 

- prawo do zapoznawania się z programami nauczania, ich celami 

i wymaganiami, 

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania, 

- prawo do takiej organizacji życia szkolnego, która umożliwi zachowanie 

rozsądnych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

- prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

- prawo organizowania, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu, działalności 

kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-09-2013&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-09-2013&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-09-2013&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-09-2013&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-09-2013&qplikid=1#P1A6
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§ 15. 

1. Organy Zespołu współpracują ze sobą realizując cele i zadania Zespołu. W razie 

konfliktu organy mają prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do dyrektora 

Zespołu, a w przypadku nie uzyskania zadowalającego rozstrzygnięcia, mogą się 

odwołać do organu prowadzącego. 

2. Przepływ informacji pomiędzy organami Zespołu o planowanych i podejmowanych 

działaniach zapewniają w szczególności: 

- apele szkolne, 

- tablica ogłoszeń, 

- posiedzenia Rady Pedagogicznej, 

- spotkania Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 

- radiowęzeł, 

- strona internetowa, 

- dzienniki elektroniczne. 

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. 

4. Do form współpracy rodziców i nauczycieli należą organizowane co najmniej raz 

w semestrze spotkania z rodzicami oraz kontakty indywidualne wychowawców 

z rodzicami. 

ROZDZIAŁ III 

Organizacja pracy Zespołu 

§ 16. 

1. Podstawową jednostką Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym 

z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednego 

z nauczycieli uczących w danym oddziale. 

3. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach 

międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych 

uczniów.  

4. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w ust. 6, mogą być 

organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych liczących co 

najmniej 20 uczniów. Za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone zespoły 

liczące mniej niż 20 uczniów.  

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego 

zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów 

nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy 

nauczania przedmiotów, o których mowa w ust. 6, zestawu programów nauczania 

z zakresu kształcenia w danym profilu oraz programu nauczania w danym 

zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia 

zawodowego. 
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6. Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz 

możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Zespołu, wyznacza na 

początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu 

międzyoddziałowego: 

- w Liceum Ogólnokształcącym od 2 do 4 przedmiotów, ujętych 

w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym; 

- w Technikum 2 przedmioty, ujęte w podstawie programowej w zakresie 

rozszerzonym. 

7. Zespół organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z Załącznikiem 

Nr 1 do Statutu. 

8. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor Zespołu, 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki 

oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje 

w drodze decyzji administracyjnej. 

9. W Zespole może być prowadzone, na podstawie odpowiednich przepisów prawa 

oświatowego, za zgodą organu prowadzącego – na wniosek rodzica oraz zgodnie 

z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej – nauczanie indywidualne dla 

uczniów o szczególnej sytuacji zdrowotnej. 

10. Szkoła prowadzi praktykę zawodową dla uczniów Technikum, zgodnie 

z „Regulaminem praktyki zawodowej”. 

§ 17. 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych, zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej. 

2. Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

i Samorządu Uczniowskiego, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni 

wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze i na zasadach 

określonych odpowiednimi przepisami prawa. 

3. Dyrektor szkoły, w terminie określonym w odrębnych przepisach, informuje 

nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych 

w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych, o których mowa w ust. 2. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni 

wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3, dyrektor 

Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni 

wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć 

przypadających w te dni w wyznaczone soboty.  
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§ 18. 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora Zespołu, 

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach 

w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz 

organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący - do dnia 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności: 

liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych 

przez poszczególnych nauczycieli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor Zespołu, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 

rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 

ROZDZIAŁ IV 

Zasady rekrutacji uczniów 

§ 19. 

Zasady rekrutacji uczniów Zespołu stanowi Załącznik Nr 2. 

 

ROZDZIAŁ V 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów 

§ 20. 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania (WZO), klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu 

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów stanowi Załącznik Nr 3.  
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ROZDZIAŁ VI 

Pracownicy 

§ 21. 

W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego, doradcę 

zawodowego,  pracowników administracji i pracowników obsługi na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 

§ 22. 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny 

za: 

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonych zajęć bądź 

w okresie sprawowania nad nimi opieki na terenie Zespołu lub poza nim; 

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; 

3) właściwą realizację treści zawartych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego lub podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz w programie 

nauczanego przez niego przedmiotu. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy: 

1) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

3) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym dzienników 

elektronicznych; 

4) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie 

z Załącznikiem Nr 1. 

3. Nauczyciel powinien m.in.: 

1) bezstronnie i obiektywnie oceniać oraz sprawiedliwie traktować wszystkich 

uczniów; 

2) udzielać uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

3) doskonalić swoje umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy 

merytorycznej,  

4) indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia; 

5) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach 

określonych w przepisach prawa; 

6) analizować wyniki egzaminów zewnętrznych w celu doskonalenia pracy 

dydaktycznej. 
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§ 23. 

Zadania nauczyciela wychowawcy, pedagoga i psychologa szkolnego oraz doradcy 

zawodowego są określone w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu oraz w Załączniku nr 1. 

ROZDZIAŁ VII 

Uczniowie 

§ 24. 

Uczeń ma prawo do: 

1) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi aktami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań -jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

4) pobierania nauki religii; 

5) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

9) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych; 

10) wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w szkole.  

Ponadto: 

11) uczeń ma prawo osobiście, a także za pośrednictwem gospodarza klasy 

lub wychowawcy klasy prosić o indywidualną pomoc w nauce w formie: 

- instruktażu do samokształcenia, 

- powierzenia go koleżeńskiej opiece dobrego ucznia, 

- skierowania do pracy w zespole wyrównawczym, itp.; 

12) uczeń reprezentujący szkołę na zewnątrz może być zwolniony z zajęć 

w porozumieniu z wychowawcą klasy; 

13) uczeń ma prawo korzystać z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia Zespołu 

w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za powierzone mienie; 

14) przedstawiciel uczniów na posiedzeniach zespołu wychowawczego i Samorządu 

Uczniowskiego ma prawo zgłaszać wnioski, spostrzeżenia, propozycje do programu 

wychowawczego Zespołu i programu profilaktyki, o których mowa w § 12 ust. l 

pkt. 3 Statutu. 

§ 25. 

1. W przypadku naruszenia praw zawartych w § 24 Statutu uczniowi przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do dyrektora Zespołu za pośrednictwem wychowawcy 

klasy lub Samorządu Uczniowskiego. 

2. Dyrektor Zespołu obowiązany jest udzielić odpowiedzi na skargę w ciągu jednego 

miesiąca od dnia jej złożenia. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Zespołu 

może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej. 
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3. Szkoła prowadzi rejestr skarg uczniów. 

§ 26. 

1. Uczeń jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu; 

2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych; każdą 

nieobecność jest zobowiązany zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi 

przedmiotu; 

3) przebywania w czasie planowych zajęć lekcyjnych i przerw na terenie szkoły; 

4) przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników Zespołu. Zakazuje się jakichkolwiek form 

agresji na terenie szkoły i w czasie imprez szkolnych (w tym uroczystości 

i wycieczki szkolne); 

5) nierozpowszechniania i nieumieszczania w mediach wizerunku swojego oraz 

innych osób, zawierającego treści godzące w dobre imię szkoły i wartości przez 

nią reprezentowane; 

6) noszenia ważnej legitymacji szkolnej i identyfikatora; 

7) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów; 

8) bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu (w tym również 

e-papierosów), picia alkoholu, posiadania i używania środków odurzających; 

9) utrzymania czystości, ładu i porządku we wszystkich pomieszczeniach 

użytkowanych przez Zespół; 

10) uczestniczenia w organizowanych przez Zespół pracach społecznych na rzecz 

środowiska; 

11) nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych i imprez 

szkolnych. W przypadku łamania powyższego zakazu stosować się będzie kary 

przewidziane w Statucie. Dopuszcza się również możliwość tymczasowego 

zatrzymania telefonu przez kadrę szkoły. Telefon przekazywany jest do pokoju 

wicedyrektorów, a fakt ten odnotowuje się w specjalnym zeszycie.  

12) odznaczania się na terenie szkoły właściwym wyglądem: 

a) chłopcy: długie, niedresowe spodnie (nie dotyczy zajęć WF), górna część 

stroju zakrywająca ramiona, pozbawiona niestosownych napisów. 

Obowiązuje naturalna, zadbana i nie rzucająca się w oczy fryzura 

(niestrzyżenie włosów do gołej skóry, włosy dłuższe – związane). Zakazuje 

się noszenia kolczyków, 

b) dziewczęta: sukienki, spódnice (regulaminowej długości), długie spodnie, 

górna część stroju pozbawiona niestosownych napisów, zakrywająca plecy, 

dekolt, ramiona i brzuch. Uczennice obowiązuje naturalny kolor włosów 

lub zbliżony do naturalnego. Ponadto - zadbane, naturalne paznokcie lub 

pomalowane na kolor naturalny. Dopuszczalny jest delikatny, nie rzucający 

się w oczy makijaż. Dopuszcza się noszenie kolczyków (po jednym 

w uchu), które na zajęciach WF powinny być zdjęte ze względów 

bezpieczeństwa, 

c) w uroczystościach szkolnych uczennice i uczniowie uczestniczą w stroju 

odświętnym o stonowanej kolorystyce (kolory: czarny, biały, szary lub 

granatowy). 
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2. Wobec uczniów nie spełniających wymogów zawartych w ust. 1, w szczególności 

w pkt. 12, stosuje się postanowienia Statutu dotyczące kar (§ 28) oraz uwzględnia 

się ten fakt w ocenie zachowania. 

3. Za dokonane zniszczenia będące wynikiem wandalizmu, kradzieży, itp. uczniowie 

ponoszą karę dyscyplinarną, a rodzice odpowiedzialność finansową. 

ROZDZIAŁ VIII 

Nagrody i kary 

§ 27. 

1. Za osiągnięcia w nauce, systematyczne uczęszczanie do szkoły, wzorową postawę 

wobec innych, za indywidualne osiągnięcia lub zaangażowanie społeczne uczniowie 

mogą być nagradzani: 

1) ustną pochwałą wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu wobec klasy; 

2) pochwałą dyrektora, nauczyciela lub wychowawcy wpisaną w dzienniku lekcyjnym;  

3) ustną pochwałą dyrektora wobec uczniów Zespołu; 

4) nagrodą dla osoby z najlepszymi wynikami na maturze; 

5) wpisem (ze zdjęciem) do „złotej księgi absolwentów”; 

6) stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe (w miarę posiadanych 

przez szkołę środków); 

7) przyznanymi na mocy uchwały Rady Pedagogicznej: 

- nagrodą książkową lub rzeczową,  

- dyplomem Zespołu, 

- listem pochwalnym do rodziców ucznia,  

- bezpłatnym udziałem w wycieczce. 

2. Uczeń może być nagrodzony za bardzo dobre wyniki w nauce, jeśli średnia ocen na 

jego świadectwie wynosi, co najmniej 4,5, a ocena zachowania jest co najmniej 

dobra. W szczególnych przypadkach możliwe jest zastosowanie innej zasady 

przyznawania nagród (np. dla ucznia z najlepszymi wynikami w danym oddziale). 

3. Uczniowie - zwycięzcy turniejów, konkursów, olimpiad (na wszystkich poziomach) 

otrzymują nagrody. 

4. Uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce prezentowani są społeczności 

szkolnej. 

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy wyższej z wyróżnieniem.  

§ 28. 

1. Wobec uczniów łamiących prawo i normy współżycia społecznego stosowany jest 

system środków wychowawczych, a w szczególności: 

1) upomnienie wychowawcy klasy; 

2) upomnienie nauczyciela lub wychowawcy z wpisaniem uwagi do dziennika; 

3) upomnienie lub nagana dyrektora Zespołu; 

4) upomnienie lub nagana dyrektora Zespołu udzielona publicznie; 

5) nagana Rady Pedagogicznej z wpisaniem do akt ucznia; 
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6) zawieszenie prawa do udziału w imprezach organizowanych w Zespole; 

7) przeniesienie do równoległej klasy (w przypadku przeniesienia do klasy o innym 

profilu uczeń musi zdać egzaminy uzupełniające z przedmiotów, których nie było 

w jego klasie); 

8) usunięcie ze szkoły. 

2. Wobec ucznia, któremu udzielono trzech uwag wymienionych w ust. 1 pkt. 2, 

na wniosek wychowawcy stosuje się kary wymienione w ust. 1 pkt. 3 i 4 

oraz uwzględnia się ten fakt w ocenie zachowania.  

§ 29. 

1. Usunięcie ucznia ze szkoły następuje w przypadku: 

1) rażącego naruszenia Statutu lub norm współżycia społecznego, gdy zastosowane 

środki wychowawcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów; 

2) niemożności dokonania klasyfikacji rocznej ucznia przez Radę Pedagogiczną, 

wynikającej z braku uzasadnionego wniosku zainteresowanego ucznia lub jego 

rodziców o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych. 

2. Usunięcie ucznia ze szkoły w sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 1, następuje poprzez 

skreślenie z listy uczniów i jest poprzedzone: 

1) upomnieniem wychowawcy; 

2) naganą wychowawcy udzieloną wobec klasy, z poinformowaniem rodziców; 

3) upomnieniem lub naganą dyrektora Zespołu udzieloną publicznie; 

4) naganą Rady Pedagogicznej z wpisaniem do akt ucznia; 

5) poinformowaniem rodziców o naganie, o której mowa w pkt 3; 

6) uchwałą Rady Pedagogicznej upoważniającą dyrektora Zespołu do skreślenia 

ucznia z listy uczniów. 

3. W przypadku zachowania ucznia rażąco zagrażającego życiu, zdrowiu 

lub naruszającego godność uczniów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu, 

dopuszcza się możliwość pominięcia procedury stopniowania kar zawartych w ust. 

2. 

4. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor Zespołu na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, o której mowa w ust. 2 pkt 6, po 

zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

§ 30. 

1. Wychowawca klasy niezwłocznie powiadamia ucznia o zastosowaniu kary. 

2. W ciągu 7 dni od daty zawiadomienia ucznia o decyzji o ukaraniu, uczeń może 

odwołać się od tej decyzji do dyrektora Zespołu za pośrednictwem wychowawcy 

klasy. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Zespołu, rozpatrując odwołanie od kary 

wymierzonej przez wychowawcę klasy, może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej. 

Dyrektor Zespołu jest zobowiązany zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej, 

rozpatrując odwołanie od wymierzonej przez siebie kary. 

4. W przypadku skreślenia z listy uczniów uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać 

w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu do Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty za pośrednictwem dyrektora Zespołu. 
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ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia końcowe 

§ 31. 

1. Zespół posiada pieczęć urzędową (okrągłą metalową) wspólną dla wszystkich szkół, 

następującej treści: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie. 

2. Poszczególne szkoły wchodzące w skład Zespołu nie mają oddzielnych pieczęci 

urzędowych. 

3. Tablice i stemple poszczególnych szkół zawierają pełną nazwę: Zespół Szkół Nr 3 

im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie oraz nazwę danej szkoły ustaloną aktem 

założycielskim. 

4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły 

wchodzące w skład Zespołu nazwa Zespołu umieszczona jest w pieczęci urzędowej.  

5. Zasady wypełniania i wystawiania świadectw szkolnych, odpisów, zaświadczeń 

i duplikatów oraz poświadczenia tych dokumentów dla celów obrotu prawnego 

z zagranicą regulują odrębne przepisy. 

§ 32. 

Arkusz organizacji Zespołu nie podlega wewnętrznemu zatwierdzaniu przez organy Zespołu. 

§ 33. 

1. Zmiany do Statutu mogą być wnoszone na wniosek organów Zespołu. 

2. Zmiany w Statucie dokonywane są uchwałą Rady Pedagogicznej podjętą zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.  

§ 34. 

 

1. Dostęp do Statutu mają uczniowie, rodzice, nauczyciele i inne osoby zatrudnione 

w Zespole. 

2. W sprawach spornych uczniowie lub rodzice mogą się odwoływać od decyzji 

organów szkoły do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

 

§ 35. 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy. 

  

 


