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PPOODDSSTTAAWWAA  PPRRAAWWNNAA    
  

Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t. j. Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. 

zm.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz. U. 2001 r., nr 61, poz. 624 z późn. 

zm.   

  

II..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OOGGÓÓLLNNEE  
  

§ 1 

 

Pełna nazwa Szkoły brzmi: 

1. Zespół Szkół Nr 3 imienia prof. Oskara Langego w Szczecinie. 

2. Skrótem nazwy Szkoły jest ZS Nr 3. 

3. Siedzibą Szkoły jest 70-236 Szczecin, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 1. 

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Szczecina. 

 

§ 2 

 

ZS Nr 3 w Szczecinie jest szkołą publiczną: 

1. dającą wykształcenie ogólne oraz możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,  

2. dającą wykształcenie ogólne i zawodowe z możliwością uzyskania świadectwa 

dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,  

 

§ 3 

 

W skład Zespołu Szkół Nr 3 wchodzą: 

1. Technikum Ekonomiczne Nr 1  

czas trwania nauki – 4 lata 

zawód: technik ekonomista 

zawód: technik logistyk  

zawód:  technik cyfrowych procesów graficznych 

zawód:  technik organizacji reklamy 

 

2. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7 
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IIII..  CCEELLEE  II  ZZAADDAANNIIAA  SSZZKKOOŁŁYY  
 

§ 4 

 

Szkoła posiada misję i wizję wyznaczającą główne zadania szkoły. 

Misja: Nauka staje się niebezpieczna jedynie wtedy, gdy wyobraża sobie, że osiągnęła swój cel 

(George Bernard Show)  

Wizja: -    Wszechstronny rozwój osobowy ucznia. 

- Wspomaganie go w „stawaniu się” osobą o wymiarze psychicznym, duchowym, 

moralnym, tolerancyjnym, intelektualnym i społecznym. 

- Wychowanie „Obywatela Europy”, uczestnika życia publicznego umiejącego 

samodzielnie oceniać zjawiska społeczne, kulturowe i polityczne współczesnego 

świata. 

 

§ 5 

 

1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia  

7 września 1991 r. (Dz. U. 1991, nr 95 poz. 425 z późn. zm.) oraz w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:  

1) umożliwia realizację prawa młodzieży do bezpłatnego kształcenia się, wychowania  

i opieki odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, 

2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe,  

3) umożliwia uzupełnienie przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania  

lub zmiany kwalifikacji zawodowych, 

4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów. 

2. Kształcenie uczniów i słuchaczy prowadzone jest w ramach:  

1) szkół zawodowych kształcących w różnych zawodach i innych pozaszkolnych form 

organizowanych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, 

2) zajęć praktycznych i praktyk zawodowych organizowanych przez szkołę,  

3) praktycznej nauki zawodu organizowanej przez zakłady pracy zatrudniające 

młodocianych pracowników.  

3. Celem kształcenia ogólnego jest:  

1) dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia i przygotowanie do kształcenia 

ustawicznego,  

2) opanowanie wiedzy w zakresie umożliwiającym studia wyższe lub ułatwiającym 

zdobycie zawodu,  

3) ujmowanie wiedzy o świecie w sposób integralny,  

4) doskonalenie umiejętności prezentacji własnego punktu widzenia, skutecznego 

porozumiewania się i poprawnego posługiwania językiem ojczystym oraz efektywnego 

współdziałania w zespole,  
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5) poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł  

oraz rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,  

6) przygotowanie do pełnienia roli świadomego i odpowiedzialnego członka społeczności 

ludzkiej, narodowej, lokalnej oraz do życia w rodzinie.  

4. Celem kształcenia zawodowego Szkoły jest wyposażenie absolwenta w wiedzę 

i umiejętności określone w charakterystyce zawodowej absolwenta danego kierunku,  

a w szczególności:  

1) wykształcenie umiejętności działania przedsiębiorczego, aktywności zawodowej  

i zdolności ekonomicznego myślenia, 

2) przygotowanie absolwenta do pojęcia pracy oraz do prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej,  

3) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wdrażanie  

do samokształcenia.  

5. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  Nr 7 współdziała ze szkołami według 

następujących zasad: 

1) zajęcia kursowe realizuje się według planu i terminarza kursów ustalonego przez 

koordynatora wojewódzkiego dokształcania zawodowego, 

2) młodociani pracownicy dokształcają się zgodnie z zakresem dokształcania teoretycznego 

określonym w skierowaniu, na podstawie którego zostali przyjęci do Ośrodka, 

3) Ośrodek utrzymuje stały kontakt ze szkołami, z których młodociani zostali skierowani  

na dokształcanie zawodowe, 

4) po zakończeniu kursu oceny uzyskane przez młodocianych z poszczególnych 

przedmiotów wraz z oceną zachowania są przekazywane do szkoły, z której młodociani 

zostali skierowani na dokształcanie zawodowe. 

6. W przypadkach losowych szkoła organizuje uczniom indywidualne nauczanie, umożliwiając 

im ukończenie szkoły, o ile nie ma przeciwwskazań do pracy w zawodzie zgodnym  

z kierunkiem kształcenia.  

7. ZS Nr 3 zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz własnej historii i kultury. Szczególne 

zasady realizacji tego zadania regulują odpowiednie rozporządzenia i przepisy wydane przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

8. Szkoła organizuje na życzenie rodziców bądź uczniów pełnoletnich lekcje religii lub etyki. 

Szczegółowe zasady organizacji nauki religii lub etyki określają odrębne przepisy.  

9. W Szkole sprawowana jest kontrola wewnętrzna, w szczególności związana z nadzorem 

pedagogicznym oraz kontrolą zarządczą.  

 

§ 6 

 

Warunki zmiany kierunku kształcenia zawodowego w Technikum:  

1. Zmiana kierunku kształcenia zawodowego możliwa jest najpóźniej do końca pierwszej klasy, 

a w szczególnych przypadkach, także klasach wyższych.  
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2. Zmiana kierunku kształcenia zawodowego może nastąpić na wniosek zainteresowanego 

ucznia po wyrażeniu zgody przez jego prawnego opiekuna.  

3. Zmiana kierunku kształcenia zawodowego następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora 

Szkoły. Dyrektor Szkoły wskazuje różnice programowe i termin ich uzupełnienia.  

4. Uzupełnienie różnic, o których mowa w pkt 3 następuje w drodze egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez wskazanego nauczyciela.  

 

§ 7 

 

1. Teren szkoły objęty jest systemem monitoringu wizyjnego.  

2. Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie wyłącznie bezpieczeństwa uczniom i 

pracownikom szkoły w czasie, gdy przebywają oni na jej terenie.  

3. Udostępnienie zapisów z monitoringu szkolnego następuje w drodze decyzji kierownika 

administracyjnego szkoły albo na żądanie odpowiednich organów.  

4. Zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole służą ponadto:  

1) dyżury nauczycieli na przerwach,  

2) przeprowadzanie okresowo próbnych alarmów p. poż.,  

3) zapoznanie rodziców z przepisami BHP obowiązującymi na terenie szkoły,  

4) zapoznanie uczniów z przepisami BHP obowiązującymi na terenie szkoły,  

5) szkolenia nauczycieli z zakresu przepisów BHP zgodnie z odrębnymi przepisami,  

6) szkolenia nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy,  

7) dostępność środków pierwszej pomocy,  

8) pomoc pielęgniarki szkolnej w gabinecie lekarskim,  

9) okresowe przeglądy szkoły pod kątem stanu BHP,  

10) dostępność podręcznego sprzętu gaśniczego,  

11) ujęcie w planach pracy Szkoły działań profilaktycznych podnoszących stan 

bezpieczeństwa w szkole.  

 

§ 8 

 

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły. 

1. Szkoła otacza szczególną opieką pedagogiczną uczniów rozpoczynających naukę,  

a zwłaszcza uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu 

i wzroku.  

2. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną i Centrum Psychologiczno – Pedagogicznym.  
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3. Każdy uczeń może być objęty dostępnymi w szkole formami opieki i pomocy, w sytuacji 

kiedy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych taka pomoc i wsparcie jest 

potrzebna.   

1) W sytuacji konieczności udzielenia uczniowi pomocy lub wsparcia wychowawca wraz z 

pedagogiem i nauczycielami uczącymi, przy współpracy z rodzicami lub prawnymi 

opiekunami, ustala właściwą formę udzielenia pomocy uczniowi,  

2) Wobec ucznia objętego pomocą pedagog szkolny stosuje pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną polegającą na:  

a) diagnozowaniu środowiska ucznia;  

b) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;  

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;  

d) podjęciu działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.  

3) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega ponadto na:  

a) organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w różnych formach takich, 

jak: porady, konsultacje, pogadanki i inne;  

b) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów;  

c) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

d) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

4. Szczegółowe warunki i zasady pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole określa 

Załącznik nr 6 do niniejszego Statutu.  

5. Uczniowie z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych mogą być objęci pomocą 

materialną. Istnieją następujące formy pomocy materialnej:  

1) pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych,  

2) pomoc materialna w formie zasiłków przyznawanych w przypadkach losowych,  

3) pomoc o charakterze motywacyjnym.  

O przyznaniu pomocy materialnej w określonej formie decyduje organ prowadzący. Zasady  

i warunki przyznawania jej przyznawania określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej 

przyjęty w formie uchwały przez organ prowadzący.  

 

§ 9 

 

1. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz związany z wyborem kierunku 

kształcenia, a także współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.  

2. Przewiduje się w szczególności następujące formy doradztwa:  

1) zajęcia z wychowawcą w ramach godziny z wychowawcą;  

2) zajęcia z przedsiębiorczości;  
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3) spotkania młodzieży z pracownikami urzędu pracy;  

4) spotkania z pedagogiem;  

5) spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni;  

3. Współdziałanie szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, Powiatowym Urzędem 

Pracy oraz poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo 

organizuje pedagog szkolny.  

 

§ 10 

 

W celu zapewnienia opieki pedagogicznej i realizacji zadań opiekuńczych szkoły dyrektor 

powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy. 

1) wychowawca klasy jest rzecznikiem praw ucznia, które są zagwarantowane  

w Konwencji Praw Dziecka i Statucie Zespołu Szkół Nr 3, 

2) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca 

powinien, o ile jest to możliwe, prowadzić swój oddział przez cały cykl nauczania, 

3) w przypadku, gdy praca wychowawcy klasy nie daje pożądanych efektów 

wychowawczych lub istnieją inne przyczyny, z powodu których wychowawca klasy nie 

może pełnić tych obowiązków, dyrektor szkoły z własnej inicjatywy, bądź na pisemny 

wniosek rodziców danego oddziału, może powierzyć obowiązki wychowawcy innemu 

nauczycielowi, 

4) dyrektor szkoły podejmuje stosowne działania w celu zapewnienia prawidłowej opieki 

młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. 

 

§ 11 

 

1. Szkoła wspiera doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej poprzez organizowanie 

wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.  

2. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli organizowane jest w oparciu o Plan 

Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.  

 

 

IIIIII..  OORRGGAANNYY  ZZEESSPPOOŁŁUU  SSZZKKÓÓŁŁ  NNRR  33  
 

§ 12 

 

Organami ZS Nr 3 są:  

1. Dyrektor.  

2. Rada Pedagogiczna.  

3. Rada Rodziców.  

4. Samorząd Uczniowski.  
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§ 13 

 

DDYYRREEKKTTOORR  SSZZKKOOŁŁYY  
 

1. Dyrektora  ZS Nr 3 powołuje i odwołuje organ prowadzący.  

2. Dyrektor ZS Nr 3 reprezentuje szkołę na zewnątrz oraz kieruje całokształtem jej spraw 

a w szczególności:  

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole  

i instruktorów praktycznej nauki zawodu,  

3) sprawuje opiekę nad uczniami, stwarzając im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego,  

4) realizuje uchwały i ustosunkowuje się do wniosków i opinii Rady Pedagogicznej,  

5) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne  

z przepisami prawa. O fakcie tym powiadamia organ prowadzący i organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny,  

6) ustosunkowuje się do wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw Szkoły 

przedstawionych przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny,  

7) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,  

8) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności 

szkoły,  

9) wydaje zarządzenia w sprawach związanych z funkcjonowaniem placówki,  

10) sporządza projekt planu finansowego i przedstawia go do zaopiniowania Radzie 

Pedagogicznej i Radzie Rodziców,  

11) przygotowuje do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej propozycje przydziału 

nauczycielom zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych i bezpłatnych,  

12) sporządza projekty: szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki (arkusz 

organizacji szkoły), tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  

i przedstawia je do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,  

13) przedstawia do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej propozycje planów pracy szkoły, 

eksperymentów i innowacji pedagogicznych,  

14) jest gwarantem praw uczniów zapisanych w statucie szkoły oraz nadzoruje wypełnienie 

przez uczniów ich statutowych obowiązków,  

15) nagradza i karze uczniów (słuchaczy),  

16) skreśla ucznia (słuchacza) z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej  

i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego a w przypadku ucznia Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej dodatkowo po porozumieniu się z pracodawcą.  

3. Dyrektor ZS Nr 3 jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami:  

1) jest odpowiedzialny za dobór kadr,  
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2) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

3) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły,  

4) występuje z wnioskami (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

5) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły oraz dysponuje 

środkami określonymi w planie finansowym szkoły.  

4. W celu sprawnego kierowania Szkołą Dyrektor powołuje ciało doradcze zwane Zespołem 

Kierowniczym:  

1) w skład zespołu kierowniczego wchodzą:  

a) wicedyrektorzy,  

b) kierownik szkolenia praktycznego,  

2) zebrania zespołu zwołuje dyrektor.  

5. Dyrektor współpracuje z Organami Szkoły.  

6. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może zmieniać lub wprowadzać nowe 

kierunki kształcenia.  

7. Dyrektor ma prawo wyrażenia zgody na działalność na terenie Szkoły stowarzyszeń  

i organizacji (niepolitycznych), których statutowym celem jest działalność wychowawcza  

lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,  

po uzgodnieniu z nimi warunków działalności.  

8. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizowaniu praktyk pedagogicznych.  

9. Dyrektor powołuje przewodniczących zespołów przedmiotowych.  

10. W sprawach procesowych Szkołę reprezentuje Dyrektor ZS Nr 3. Wicedyrektor może 

reprezentować Szkołę w sprawach procesowych tylko na podstawie imiennego 

pełnomocnictwa.  

11. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do organizowania dla pracowników różnych form 

szkolenia bhp, zapoznawania ich z przepisami, instrukcjami i wytycznymi oraz  

do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów.  

12. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.  

 

§ 14  

 

1. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego powołuje  

i odwołuje z funkcji wicedyrektora (wicedyrektorów) oraz kierownika szkolenia 

praktycznego.  

2. Do kompetencji wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego należy w szczególności:  

1) organizacja przebiegu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w części ustalonej przez dyrektora szkoły,  

3) współudział w opracowaniu planów pracy Szkoły,  
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4) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności w miejscu pracy, podejmowanie 

decyzji w zakresie swoich uprawnień,  

5) organizacja praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu.  

3. Szczegółowy zakres działania, uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora oraz kierownika 

szkolenia praktycznego określa dyrektor.  

4. Dyrektor może zmienić zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektorów  

oraz kierownika praktycznej nauki zawodu w zależności od sytuacji organizacyjnej i potrzeb 

szkoły.  

 

§ 15 

 

RRAADDAA  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNAA  
 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające  

ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty i Statutu Szkoły. Wnioskuje, zatwierdza  

i opiniuje decyzje w sprawach dotyczących działalności dydaktyczno – wychowawczej, 

opiekuńczej i organizacyjnej szkoły.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole  

oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów praktycznej nauki 

zawodu, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.  

3. W zebraniach mogą  brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Samorządu Szkolnego 

oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej lub na wniosek 

Rady Pedagogicznej. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor ZS Nr 3, który przygotowuje  

i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej. 

5. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania na posiedzeniach, na posiedzeniach 

klasyfikacyjnych poszczególnych szkół, w zespołach przedmiotowych, w zespole 

wychowawczym oraz w komisjach i zespołach doraźnie powołanych. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:  

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji 

końcoworocznej i promowaniem uczniów oraz po zakończeniu rocznych zajęć 

szkolnych,  

a w Szkole Policealnej i w Szkole dla Dorosłych po zakończeniu semestru,  

2) z inicjatywy dyrektora w miarę bieżących potrzeb,  

3) na wniosek organu prowadzącego,  

4) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;  

5) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.  

7. Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej muszą być powiadomieni przez dyrektora szkoły  

o terminie i porządku zebrania w formie pisemnej.  

8. Zebrania Rad Pedagogicznych są protokołowane.  
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9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy; np.: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie szkolnych innowacji i eksperymentów, 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) zatwierdzanie regulaminów o charakterze wewnętrznym, np.: 

a) regulaminu Rady Pedagogicznej,  

b) regulaminu dyżurów nauczycielskich;  

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów po zasięgnięciu 

opinii Samorządu Uczniowskiego,  

7) ustalenie kryteriów ocen zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego,  

8) występowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 

9) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego prowadzonego w 

szkole, 

10) wprowadzanie zmian do przyjętych uchwał i wniosków.  

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład lekcji i zajęć pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień,  

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo innych zajęć – obowiązków 

wynikających z potrzeb szkoły,  

5) wnioski ucznia, rodziców lub wychowawcy o indywidualny tok nauki, 

6) wniosek o przedłużenie kadencji dyrektora szkoły.  

11. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały. Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują 

wszystkich nauczycieli i uczniów (słuchaczy) Szkoły.  

1) uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Rady Pedagogicznej w głosowaniu jawnym lub tajnym,  

2) nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu R.P., 

które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli  

i innych pracowników szkoły, 

3) wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej może być wstrzymane przez Dyrektora Szkoły 

w przypadku niezgodności z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały 

Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.  

              Decyzja organu nadzoru pedagogicznego o uchyleniu uchwały jest ostateczna.  

12. Rada Pedagogiczna powołuje komisję uchwał i wniosków.  

13. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem:  

1) do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły,  

2) do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole.  
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14. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. Rada Pedagogiczna 

uchwala statut albo jego zmiany.  

15. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny ze statutem 

szkoły i stanowi jego załącznik nr 1.  

 

§ 16  

 

RRAADDAA  RROODDZZIICCÓÓWW  

 

1. Rada Rodziców jest Organem Szkoły. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdej Rady Oddziałowej 

wybranej przez rodziców oddziału (klasy).  

3. Rada Rodziców powołuje Prezydium w składzie  od 5 do 6 osób i Komisję Rewizyjną w 

składzie  

od 2 do 3 osób.  

4. Rada Rodziców wybiera w głosowaniu jawnym Prezydium Rady, a Prezydium Rady wybiera 

przewodniczącego, który jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Rodziców.  

5. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.  

6. Na początku roku szkolnego przeprowadza się wybory do Rady Rodziców i Prezydium Rady 

Rodziców.  

7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności zgodny ze Statutem Szkoły. 

(załącznik nr 2).  

8. Rada Rodziców jest ciałem, które podejmuje uchwały dotyczące swojej działalności zgodnie 

ze Statutem Zespołu Szkół.  

9. Rada obraduje co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego.  

10. Statutowe zadania Rady Rodziców, zgodnie z uchwalonym regulaminem, wykonuje 

Prezydium Rady.  

11. Ilość zebrań i zadania Prezydium ustala regulamin Rady Rodziców.  

12. Prezydium ustala plan swojej pracy zgodny z regulaminem Rady Rodziców.  

13. Na wniosek Przewodniczącego w obradach Rady jak również Prezydium Rady, mogą 

uczestniczyć osoby z głosem doradczym.  

14. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora ZS Nr 3 z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.  

15. Przedstawiciele Rady Rodziców na zaproszenie dyrektora szkoły mogą uczestniczyć  

w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.  

16. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze: 

1) z dobrowolnych składek rodziców, 

2) z innych źródeł określonych w Regulaminie Rady Rodziców.  
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17. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców. 

18. Plan finansowy sporządza Prezydium Rady Rodziców, a zatwierdza Rada Rodziców.  

19. W celu właściwego gospodarowania finansami Rada Rodziców może zatrudnić: 

1) kasjera, 

2) księgowego. 

20. Komisja Rewizyjna ocenia zgodność działalności Rady Rodziców i Prezydium Rady 

Rodziców z uchwalonym regulaminem. 

 

 

§ 17 

 

SSAAMMOORRZZĄĄDD  SSZZKKOOLLNNYY  

 

1. Samorząd Szkolny, zwany dalej Samorządem, jest Organem Szkoły.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

3. Samorząd Szkolny jest reprezentowany przez Radę Samorządu, w skład której wchodzi  

po dwóch przedstawicieli Samorządów Klasowych każdej klasy.  

4. Rada Samorządu wybiera spośród siebie Zarząd w składzie 6 uczniów.  

5. Kadencja Rady Samorządu trwa 1 rok.  

6. Wybory do Samorządu przeprowadza się na początku roku szkolnego.  

7. Samorząd Szkolny uchwala regulamin swojej działalności, zgodny ze Statutem ZS Nr 3 

(załącznik Nr 3).  

8. Rada Samorządu obraduje co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego.  

9. Statutowe zadania Rady Samorządu zgodne z uchwalonym regulaminem realizuje Zarząd.  

10. Zarząd ustala plan swojej pracy zgodny z regulaminem Rady Samorządu.  

11. Zarząd Samorządu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.  

12. Rada Samorządu jest ciałem podejmującym uchwały dotyczące swojej działalności zgodnie 

ze Statutem Szkoły.  

13. Na wniosek Przewodniczącego Samorządu lub opiekuna Samorządu w posiedzeniach Rady 

lub Zarządu mogą uczestniczyć inne osoby z głosem doradczym.    

14. Rada Samorządu może gromadzić fundusze na potrzeby Samorządu:  

1) z dobrowolnych składek uczniowskich,  

2) z innych źródeł określonych w Regulaminie Rady Samorządu Szkolnego.  

15. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy określa regulamin Samorządu Szkolnego.  

16. Plan finansowy sporządzony przez Zarząd zatwierdza Rada Samorządu i opiekun Samorządu.  

17. Organy Samorządu reprezentują interesy wszystkich uczniów.  
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18. Opiekunem Samorządu Szkolnego jest nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 

Opiekun Samorządu Szkolnego jest Rzecznikiem Praw Ucznia w Szkole.  

19. Samorząd za pośrednictwem Rady Samorządu, opiekuna Samorządu może przedstawić 

Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

szkoły, a w szczególności wnioski i opinie dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, 

takich jak:  

1) prawo do zapoznawania się z programami nauczania,  

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce,  

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie proporcji między 

czasem przeznaczonym na naukę, a możliwością rozwijania swoich zainteresowań,  

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,  

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej 

zgodnie z możliwościami i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.  

20. Samorząd opiniuje kryteria oceniania zachowania uczniów ustalone przez Radę 

Pedagogiczną.  

21. Samorząd opiniuje skreślenie ucznia z listy uczniów.  

 

§ 18 

 

1. W sytuacji spornej pomiędzy organami kolegialnymi wymienionymi w § 12 pkt 2-4  

spór rozstrzyga dyrektor szkoły w terminie 14 dni od zaistnienia sporu.  

2. W przypadku sporu pomiędzy organami kolegialnymi wymienionymi w § 12 pkt 2-4,  

a dyrektorem, spór rozstrzyga Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.  

 

§ 19 

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach dotyczących kształcenia  

i wychowania. W ramach tej współpracy uwzględnia się prawo rodziców do:  

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół i klasy,  

2) znajomości przepisów dotyczących funkcjonowania Zespołu Szkół, a zwłaszcza 

dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasad 

przeprowadzania egzaminów,  

3) uzyskiwania rzetelnych informacji dotyczących zachowania ucznia, jego postępów  

i trudności w nauce,  

4) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i organowi nadzoru pedagogicznego 

opinii na temat pracy Zespołu Szkół.  

2. Współdziałanie rodziców i nauczycieli realizowane jest w następujących formach:  

1) rozmowy indywidualne wychowawcy klasy i nauczycieli z rodzicami,  

2) stałe spotkania, co najmniej dwa razy w każdym semestrze, wychowawcy klasy  

i nauczycieli uczących z rodzicami uczniów.  
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IIVV..  OORRGGAANNIIZZAACCJJAA  SSZZKKOOŁŁYY  

 

§ 20 

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych  

o oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  

 

§ 21 

 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do końca kwietnia każdego 

roku na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji 

szkoły jest zatwierdzany przez organ prowadzący.  

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych, podział oddziałów na grupy, przydział godzin poszczególnym 

nauczycielom.  

 

§ 22 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy uczą się 

wszystkich przedmiotów zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania i podstawą 

programową danych zajęć edukacyjnych.  

2. Limit uczniów w oddziałach klasy pierwszej na każdy rok szkolny ustala organ prowadzący. 

W przypadku braku takiego ustalenia decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna.  

 

§ 23 

 

Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły  

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

i higieny pracy.  

 

§ 24 
 

  Zespół Szkół pracuje w oparciu o Szkolny System Oceniania – (załącznik nr 4).  

 

§ 25 
 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę 

zawodu, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  
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 zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

 zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania, 

 zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

 zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

 zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,  

 zajęcia z zakresu języka mniejszości narodowej, religii, etyki, wychowania do 

życia w rodzinie, 

3) praktyczna nauka zawodu,  

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem praktyk zawodowych, w których godzina trwa  

55 minut.  

 

§ 26 
 

Uwzględniając warunki nauki oraz środki finansowe szkoła dokonuje corocznego podziału 

oddziałów na grupy, kierując się przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.  

 

§ 27 
 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe: praktyczna nauka zawodu, w-f, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki  

oraz religia, etyka, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych i międzyklasowych.  

2. Czas trwania zajęć wymienionych w pkt 1 ustala się zgodnie z § 25 pkt 2.  

3. Zajęcia, o których mowa w pkt 1, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę 

środków finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 28 
 

1. W Zespole Szkół Nr 3 funkcjonują pracownie:  

1) Informatyczne,  

2) Informatyczno-ekonomiczna,  

3) Przedsiębiorstwo Symulacyjne „Sukces”,  

4) Reklamy i Cyfrowych procesów graficznych.  

2. W pracowniach uczniom i słuchaczom wolno przebywać jedynie pod opieką nauczyciela.  

3. Każda pracownia posiada zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły „Regulamin Pracowni”.  

4. Regulamin pracowni w szczególności powinien zawierać:  

a) Zasady wykorzystania istniejącego sprzętu i oprogramowania;  
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b) Zasady BHP obowiązujące w pracowni.  

5. Regulamin, o którym mowa w pkt 4 powinien być wywieszony w pracowni do wglądu 

uczniów i słuchaczy odbywających w niej zajęcia.  

6. Uczniowie i słuchacze powinni zostać zapoznani z Regulaminem pracowni na pierwszych 

zajęciach dydaktycznych. Fakt zapoznania młodzieży z Regulaminem pracowni nauczyciel 

odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.  

 

§  29 

 

SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWAA  OORRGGAANNIIZZAACCJJAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEEJJ  NNAAUUKKII  ZZAAWWOODDUU  

 

1. Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół nr 3 jest realizowana w ramach: 

1) zajęć praktycznych w Zasadniczej Szkole Zawodowej;  

2) praktyk zawodowych w Technikum Ekonomicznym, Technikum Handlowym i Szkole 

Policealnej.  

2. Nadzór nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 3 sprawuje 

Kierownik praktycznej nauki zawodu.  

3. Organizacja zajęć praktycznych w Zasadniczej Szkole Zawodowej:  

1) Zajęcia praktyczne w Zasadniczej Szkole Zawodowej są realizowane u pracodawcy.  

2) Zajęcia praktyczne są realizowane przez cały rok szkolny.  

3) Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w wymiarze określonym w ramowym planie 

nauczania dla określonego zawodu.  

4) Dni w których odbywają się zajęcia praktyczne wynikają z planu zajęć zatwierdzonego 

przez Radę Pedagogiczną.  

5) Szczegółowa organizacja zajęć praktycznych wynika z zasad ustalonych przez 

pracodawcę w porozumieniu z kierownikiem praktycznej nauki zawodu oraz z umów  

o pracę zwartych w celu przygotowania zawodowego z młodocianymi.  

4. Organizacja praktyk zawodowych w Technikum:  

1) Praktyki są realizowane w Przedsiębiorstwie Symulacyjnym „Sukces” przy Zespole Szkół 

Nr 3 oraz podmiotach zewnętrznych odpowiednich do kształconego zawodu.  

2) Uczniowie odbywają praktyki w wymiarze określonym w programie nauczania 

właściwym dla określonego zawodu.  

3) Termin odbywania praktyk przez poszczególne klasy wynika z Planu Praktyk na dany rok 

szkolny zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną.  

4) Szczegółową organizację praktyk określa Regulamin Praktyk w Przedsiębiorstwie 

Symulacyjnym „Sukces” albo zasady ustalone przez podmiot zewnętrzny (u którego 

uczeń odbywa praktykę) w porozumieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego.  

5) Zasady oceniania i zaliczania praktyk zawodowych realizowanych w Przedsiębiorstwie 

Symulacyjnym „Sukces” określa Szkolny System Oceniania (Załącznik Nr 4 do Statutu 

Szkoły).  
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5. Organizacja praktyk zawodowych w Szkole Policealnej: 

1) Praktyki są realizowane w Przedsiębiorstwie Symulacyjnym „Sukces” przy Zespole Szkół 

Nr 3 lub w innym podmiocie. Decyzję o miejscu odbywania praktyk podejmuje Dyrektor 

Szkoły.  

2) Słuchacze odbywają praktyki w wymiarze określonym w programie nauczania 

właściwym dla określonego zawodu.  

3) Termin odbywania praktyk przez poszczególne klasy wynika z Planu Praktyk na dany rok 

szkolny zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną.  

4) Szczegółową organizację praktyk określa Regulamin Praktyk w Przedsiębiorstwie 

Symulacyjnym „Sukces” albo zasady ustalone przez inny podmiot w porozumieniu  

z kierownikiem praktycznej nauki zawodu.  

5) Zasady oceniania i zaliczania praktyk zawodowych odbywanych w Przedsiębiorstwie 

Symulacyjnym „Sukces” określa Szkolny System Oceniania (Załącznik Nr 4 do Statutu 

Szkoły).  
 

§ 30 

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych, kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia 

nauczycieli lub szkołą wyższą.  

 

§ 31 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy  

o regionie.  

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także 

rodzice (na kartę ucznia).  

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1)  gromadzenie i opracowywanie zbiorów,  

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich, 

3) korzystanie z zasobów Internetu, oraz przeglądanie materiałów zgromadzonych w wersji 

elektronicznej, 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów i infrastruktury podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.  

5. Biblioteka szkolna podzielona jest na dwa działy: wypożyczalnię i czytelnię. 

1) Działy pracują według odrębnych regulaminów. 

2) Księgozbiór w wypożyczalni ułożony jest według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 

(UKD). 
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3) Z całości zbiorów wyodrębnione są lektury szkolne, książki dotyczące regionu  

i poradniki pedagogiczne.  

4) Wypożyczalnia i czytelnia posiadają oddzielne katalogi alfabetyczne i rzeczowe swoich 

zbiorów.  

5) Dodatkowo warsztat informacyjny wzbogaca katalog zbiorów audialnych  

i audiowizualnych.  

6) Biblioteka prowadzi Centrum Informacji Multimedialnej i Bibliotecznej, w którym 

wykorzystuje się narzędzia informatyczne i zasoby Internetu. 

7) Biblioteka dokonuje zakupów do zbiorów bibliotecznych z uwzględnieniem wniosków 

nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców.  

8) Biblioteka może prowadzić współpracę z innymi bibliotekami i organizacjami typu non 

profit m.in. w celu przygotowania uczniów do korzystania z bibliotek pozaszkolnych. 

6. Nauczyciele - bibliotekarze: 

1) udostępniają zbiory wszystkim uczniom, słuchaczom i pracownikom szkoły, 

2) przeprowadzają lekcje przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, 

3) stosują wizualne formy propagowania zbiorów i czytelnictwa, 

4) współpracują z wychowawcami klas poprzez łączników klasowych w zakresie 

podniesienia poziomu czytelnictwa i egzekwowania zadłużeń,  

5) prowadzą indywidualne poradnictwo biblioteczne, bibliograficzne i tekstowe wobec 

uczniów, rodziców i nauczycieli,  

6) systematycznie wzbogacają księgozbiór i opracowują go na bieżąco, 

7) współpracują z nauczycielami w zakresie doboru i propagowania zbiorów, 

8) przeprowadzają okresową selekcję pod kątem zniszczenia i aktualności treściowej 

zbiorów,  

9) wspomagają okresowe kontrole inwentaryzacyjne zbiorów bibliotecznych, 

10) prowadzą dokumentację własnej pracy i zbiorów bibliotecznych, 

11) rozwijają indywidualne zainteresowania uczniów, wdrażając ich jednocześnie  

do samokształcenia,  

12) otaczają opieką uczniów szczególnie uzdolnionych oraz tych, którzy mają trudności 

w nauce,  

13) udzielają pomocy w wyborze dalszego kierunku edukacji zawodowej, 

14) pomagają nauczycielom w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym oraz w rozwoju 

ich działalności innowacyjnej, 

15) udzielają informacji dotyczących stanu czytelnictwa uczniów i współzawodnictwa 

klas w czytelnictwie, 

16) organizują akcje ogólnoszkolne kultywujące tradycje oraz podejmują działania 

mające na celu upowszechnianie kultury polskiej i światowej, a także kształtujące 

wrażliwość społeczną uczniów, 

17) mogą organizować współpracę z ośrodkami kultury (m.in. muzea, Książnica, inne 

biblioteki) oraz uczestniczyć, wspólnie z uczniami, w wydarzeniach przez nich 

organizowanych. 
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7. Skontrum zbiorów bibliotecznych w bibliotece szkolnej przeprowadza się zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 

r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. 2008 r. nr 25, poz. 1283). 

 

 

§ 32 

 

1. Szkoła nie prowadzi internatu. 

2. Uczniom uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła pomaga w uzyskaniu 

miejsca w bursie międzyszkolnej lub w internacie.  

 

§ 33 

 

Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia odpowiednie pomieszczenia z możliwie 

niezbędnym wyposażeniem:  

1) do nauki - klasy lekcyjne, pracownie specjalistyczne, halę sportową, 

2) na gabinet pierwszej pomocy medycznej, 

3) na Izbę Tradycji, 

4) na archiwum, 

5) na szatnię. 

 

 

VV..  NNAAUUCCZZYYCCIIEELLEE  II  IINNNNII  PPRRAACCOOWWNNIICCYY  SSZZKKOOŁŁYY  

 

§ 34 

 

1.  Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych  

i pracowników obsługi.  

2.   Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt 1 określają 

odrębne przepisy. 

3.   Dla pracowników ekonomicznych, administracji i obsługi dyrektor ustala pisemny zakres 

czynności.  

 

§ 35 

 

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz są 

odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych ich 

opiece uczniów.  

2. Do podstawowych zadań nauczycieli należy: 

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów, 

2) organizacja przebiegu procesu dydaktycznego, 

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 
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4) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

5) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

uczniów,  

6) stosowanie ocen jawnych i umotywowanych zgodnie z SSO,  

7) realizacja podstawy programowej dla nauczanego przedmiotu,  

8) opracowanie rocznego rozkładu materiału, uwzględniając metody i cele nauczania, 

9) zapoznawanie uczniów z programem nauczania i jego treścią, celem i stawianymi 

wymogami,  

10) informowanie uczniów o zakresie wymaganych wiadomości i umiejętności z danego 

przedmiotu na poszczególne oceny,  

11) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów,  

12) podnoszenie umiejętności dydaktycznych i poziomu wiedzy merytorycznej poprzez 

samokształcenie i uczestnictwo w formach doskonalenia wewnątrzszkolnego  

i zewnętrznego  

 

§ 36 

 

1. Dyrektor szkoły powołuje zespoły przedmiotowe.  

2. W skład zespołu przedmiotowego wchodzą nauczyciele uczący danego przedmiotu lub grupy 

przedmiotów pokrewnych.  

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący 

zespołu.  

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, uzgadnianie decyzji 

w sprawie wyboru programów nauczania, w sprawie wyboru podręczników, a także 

przygotowanie tematów egzaminacyjnych,  

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli,  

3) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu  

ich wyposażenia,  

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych  

i eksperymentalnych programów nauczania,  

5) zgłaszanie propozycji gromadzenia zbiorów bibliotecznych,  

6) badanie przyrostu wiedzy uczniów. 

 

§ 37 

 

1. Zespół Szkół pracuje w oparciu o Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyczny 

uchwalone przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  
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2. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój osobowości ucznia, proces jego uczenia się 

oraz wspieranie działań wychowawczych rodziców w procesie przygotowania ucznia do 

życia w rodzinie i społeczeństwie,  

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,  

4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych w zespole klasowym, 

zapewniających bezpieczeństwo każdemu uczniowi oraz kształtowanie postaw 

aktywności, samodzielności, odpowiedzialności i tolerancji, 

5) kształtowanie poczucia respektu dla przyjętych norm i zasad społecznych dla prawa  

i instytucji państwa, 

6) uświadamianie potrzeby samokształcenia, motywowania do aktywności edukacyjnej, 

7) dawanie osobistego przykładu. 

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 2: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) systematycznie kontroluje frekwencję i uzyskiwanie ocen szkolnych przez 

poszczególnych uczniów,  

3) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski 

(wycieczki, wyjazdy integracyjne, udział w imprezach kulturalnych),  

b) ustala treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi  

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 

uzdolnionych, jak i tych z niepowodzeniami),  

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, 

b) udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania 

od nich pomocy w swoich działaniach, 

c) angażowania ich w życie szkoły, 

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, (także zdrowotnych),  

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej 

pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy 

psychologicznej i pedagogicznej,  

7) współpracuje z Radą Rodziców w zakresie organizacji imprez szkolnych, 

8) prowadzi dokumentację pracy wychowawczej: 

a) dziennik lekcyjny, 

b) arkusz ocen, 

c) roczny plan pracy wychowawczej. 
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4. Wychowawca zobowiązany jest zapoznać uczniów i rodziców z regulaminami szkolnymi 

będącymi załącznikami Statutu ZS Nr 3 i zarządzeniami władz oświatowych oraz 

zarządzeniami i decyzjami organizacyjnymi dyrektora szkoły dotyczącymi uczniów. 

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy udzielanej przez właściwe 

placówki i instytucje oświatowe oraz naukowe.  

 

§ 38 

  

PPEEDDAAGGOOGG  SSZZKKOOLLNNYY  

  

1. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego – nauczyciela pedagogiki, psychologii  

lub socjologii.  

2. Pedagog szkolny jest członkiem Zespołu Wychowawczego. 

3. Nadzór nad pracą pedagoga sprawuje dyrektor szkoły. 

4. Dyrektor ustala szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego. 

5. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) bieżąca analiza sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w szkole, 

2) rozpoznawanie wychowawczego środowiska pozaszkolnego, 

3) koordynacja działań wychowawców klas i nauczycieli zmierzających do stworzenia 

warunków wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków rozwoju uczniom 

szczególnie uzdolnionym,  

4) rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie pomocy materialnej w trudnej sytuacji 

rodzinnej i życiowej,  

5) współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami 

pomocy specjalistycznej, opieki i wychowania,  

6) przedkładanie właściwym instytucjom i organizacjom wniosków i postulatów 

wynikających z analizy sytuacji wychowawczej,  

7) wspieranie wychowawców klas w organizowaniu pedagogizacji rodziców i współpracy 

rodziców ze Szkołą.  

6. Wnioski i postulaty wynikające z analizy sytuacji wychowawczej pedagog przedstawia 

Radzie Pedagogicznej. Są one podstawą ustalania priorytetów w pracy wychowawczej  

na każdy rok szkolny.  

 

§ 39 

 

ZZEESSPPÓÓŁŁ  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZYY  

  

1. Dyrektor szkoły powołuje Zespół Wychowawczy spośród członków Rady Pedagogicznej.  

2. Na zaproszenie przewodniczącego w pracach Zespołu mogą uczestniczyć z głosem 

doradczym:  

1) przedstawiciele Rady Rodziców, 
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2) przedstawiciele Zarządu Rady Samorządu, 

3) przedstawiciele zakładów pracy kształcących uczniów szkoły, 

4) lekarz (pielęgniarka) szkolny, 

5) inne osoby w zależności od potrzeb. 

3. Zespół Wychowawczy opracowuje plan pracy Zespołu na każdy rok szkolny. 

4. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) dokonywanie analizy sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w szkole i ustalenie na tej 

podstawie priorytetów w pracy opiekuńczo-wychowawczej,  

2) przedstawienie RP oceny sytuacji wychowawczo-opiekuńczej w szkole, 

3) inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych w zgodzie  

z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktycznym, 

4) merytoryczna pomoc nauczycielom wychowawcom w rozwijaniu szczególnie trudnych 

spraw wychowawczych, 

5) inspirowanie działań na rzecz szkoły i na rzecz środowiska.  

 

 

 

VVII..  UUCCZZNNIIOOWWIIEE  ZZSS  NNRR  33  

 

§ 40 

 

ZZAASSAADDYY  RREEKKRRUUTTAACCJJII  UUCCZZNNIIÓÓWW  DDOO  ZZEESSPPOOŁŁUU  SSZZKKÓÓŁŁ  NNRR  33  

  

1. Do Technikum oraz Szkoły Policealnej dokonuje się naboru zgodnie z przepisami władz 

oświatowych w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, 

oraz Szkolnego Regulaminu Rekrutacji, stanowiącego odrębny akt prawa wewnętrznego 

Szkoły. 

2. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej naboru dokonują przedsiębiorstwa po zawarciu umowy 

ze szkołą na kształcenie teoretyczne młodocianego pracownika.  

3. Rekrutacja młodocianych do Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego następuje  

na podstawie skierowania młodocianego ze szkoły macierzystej na dokształcanie zawodowe, 

wystawionego zgodnie z planem i terminarzem kursów, tworzonym corocznie przez 

koordynatora wojewódzkiego kształcenia praktycznego. 

 

§ 41 

 

PPRRAAWWAA  II  OOBBOOWWIIĄĄZZKKII  UUCCZZNNIIAA  
  

W Zespole Szkół obowiązuje Regulamin Ucznia – załącznik nr 5.  

1. Uczeń ma prawo do: 
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1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę  

i poszanowania jego godności, 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dóbr innych osób i przepisów 

prawa,  

5) rozwijania zainteresowań i uzdolnień, 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce, 

7) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

8) zwrócenia się do nauczyciela o wyjaśnienie niezrozumiałych elementów lekcji,  

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 

10) korzystania z pomieszczeń Zespołu Szkół, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki (zgodnie z obowiązującymi regulaminami), 

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  

w organizacjach działających w Zespole Szkół.      

2. Inne uprawnienia uczniów. 

1) Na wniosek rodziców ucznia Dyrektor Szkoły może udzielić uczniowi urlopu na okres  

nie dłuższy niż 1 rok w przypadku, gdy jest to uzasadnione ważnymi względami (choroba, 

wyjazd). W Szkole Zawodowej urlopu udziela zakład pracy ucznia. 

2) Dyrektor Szkoły może skierować uczennicę w ciąży na urlop na okres do 1 roku. 

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora Szkoły uczeń 

niepromowany może powtarzać klasę. 

 

§ 42 

 

Obowiązki uczniów 

1. Uczeń ma obowiązek zawsze i wszędzie dbać o dobre imię Szkoły, godnie ją reprezentować 

oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje. 

2. Na uczniach, którzy nie ukończyli 18 roku życia ciąży obowiązek nauki 

1) w celu kontroli spełnienia obowiązku nauki w Szkole prowadzi się dokumentację 

obecności ucznia na zajęciach przewidzianych dla danego typu szkoły, 

2) w przypadku opuszczania przez ucznia zajęć przewidzianych na danym etapie 

kształcenia Dyrektor odbiera od jego rodziców lub prawnych opiekunów pisemne 

zobowiązanie do zapewnienia spełnienia obowiązku nauki. Rodzic lub prawny opiekun 
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jest informowany na piśmie o konsekwencjach dalszego opuszczania przez ucznia zajęć. 

Jednocześnie wobec ucznia, który bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia edukacyjne, 

stosuje się kary przewidziane w Regulaminie Ucznia stanowiącym załącznik do Statutu 

Szkoły, 

3) dwa razy w ciągu roku szkolnego, w grudniu i w maju, Dyrektor przesyła do organu 

prowadzącego sprawozdanie o uczniach, którzy uporczywie opuszczają zajęcia 

edukacyjne; do sprawozdania załączana jest informacja o zastosowanych wobec ucznia 

środkach,  

4) gdy środki powyższe nie skutkują, a uczeń wciąż opuszcza zajęcia edukacyjne, Dyrektor 

może przenieść ucznia do innej szkoły albo podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczniów, 

5) niezależnie od środków przewidzianych w Statucie Szkoły, organ prowadzący może 

wobec rodziców ucznia, który uporczywie opuszcza zajęcia edukacyjne, nałożyć karę 

grzywny.  

3. Uczeń ma obowiązek systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,  

w życiu szkoły, a w szczególności:  

1) punktualnie przychodzić na zajęcia i być do nich przygotowanym, 

2) terminowo i rzetelnie wykonywać zadania domowe, 

3) nie opuszczać zajęć lekcyjnych bez uzasadnionego powodu - za uzasadnioną 

nieobecność przyjmuje się chorobę i wypadki losowe,  

4) czynnie uczestniczyć w imprezach i uroczystościach szkolnych, 

5) współpracować w realizacji planu wychowawczego swojej klasy i aktywnie uczestniczyć 

w lekcjach wychowawczych, 

6) pomagać w nauce kolegom, szczególnie tym, którzy mają zaległości powstałe w wyniku 

długotrwałej choroby, 

7) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń; w trakcie zajęć 

dydaktycznych urządzenia te mają być wyłączone, 

8) nie zakłócać toku lekcji, w tym nie wprowadzać osób postronnych. 

4. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do pracowników 

szkoły, kolegów i innych osób, a w szczególności: 

1) zwracać się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi  

oraz innych osób,  

2) pozdrawiać ukłonem wszystkich pracowników szkoły, 

3) przyjmować postawę stojącą przy powitaniach i w czasie rozmowy z dorosłymi, 

4) zwracać się do nauczyciela używając zwrotu „Pan/-i Profesor”, 

5) nie używać wyrazów wulgarnych, 

6) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać 

przejawom przemocy i brutalności,  

7) wystrzegać się nałogów, 

8) dbać o stosowny i schludny wygląd zewnętrzny; na uroczystościach szkolnych 

występować w stroju galowym, 

9) posiadać przy sobie zawsze legitymację szkolną i okazywać ją na żądanie pracowników 

szkoły.  

5. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad bhp, a w szczególności: 
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1) dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się nałogów, nie pić alkoholu,  

nie palić tytoniu, ani jego zamienników w jakiejkolwiek postaci i formie, nie zażywać 

narkotyków ani ich rozpowszechniać,  

2) posiadać odzież i obuwie ustalone przepisami dla określonego rodzaju zajęć, 

3) przestrzegać przepisów i zasad Bhp na lekcjach WF, w czasie zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych oraz przerw międzylekcyjnych.  

6. Uczeń ma obowiązek dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, a w szczególności:  

1) dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły, 

2) szanować i chronić mienie szkolne, 

3) na koniec zajęć szkolnych rozliczać się z biblioteką szkolną, 

4) być oszczędnym i gospodarnym oraz wykonywać prace porządkowe na rzecz szkoły  

i środowiska.  

7. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły. 

8. Uczeń ma obowiązek przestrzegać ustaleń i zarządzeń władz szkolnych i oświatowych oraz 

władz samorządowych i państwowych.  

 

§ 43 

 

NNAAGGRROODDYY  II  KKAARRYY  

  

1. Za wzorową i przykładną postawę, bardzo dobre wyniki w nauce uczeń może otrzymać 

następujące wyróżnienia i nagrody:  

1) pochwałę udzieloną przez wychowawcę, 

2) pochwałę udzieloną przez dyrektora, 

3) dyplom, 

4) nagrody książkowe lub rzeczowe, 

5) dofinansowanie do wycieczki lub obozu 

6) list pochwalny skierowany do rodziców ucznia kończącego Szkołę z wpisaniem jego 

nazwiska do Złotej Księgi Szkoły,  

7) świadectwo z wyróżnieniem. 

2. Za zwycięstwo w rywalizacji klas zespoły klasowe otrzymują nagrody za I, II i III miejsce.  

3. W szkole obowiązuje gradacja kar uwzględniająca rangę i charakter przewinienia. 

4. Za nieprzestrzeganie obowiązków uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem udzielonym przez pracownika szkoły,  

2) upomnieniem wychowawcy klasy,  

3) naganą wychowawcy klasy,  

4) odebraniem prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych w szkole,  

5) upomnieniem dyrektora szkoły,  

6) naganą dyrektora szkoły,  
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7) naganą dyrektora szkoły z podaniem do wiadomości ogółowi uczniów,  

8) przeniesieniem do równoległej klasy,  

9) przeniesieniem do innej szkoły,  

10) skreśleniem ucznia z listy uczniów. 

5. W przypadku udzielenia kar statutowych, wychowawca klasy informuje o tym rodziców 

podczas okresowego spotkania z rodzicami. O zastosowaniu kary określonej w pkt 4 pp. 1–8 

czyni się wzmiankę w dzienniku lekcyjnym.  

6. Decyzje o udzieleniu kar ujętych w pkt 4 pp. 5, 6, 7, 8, 9 i 10 przechowywane są w aktach 

osobowych ucznia do końca cyklu kształcenia.  

7. Uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów w przypadku świadomego naruszania 

zasad współżycia społecznego, a w szczególności za: 

1) naruszanie godności osobistej pracowników szkoły lub uczniów, 

2) stosowanie przemocy fizycznej 

3) łamanie na terenie szkoły lub na imprezach organizowanych przez szkołę ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii,  

4) posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków 

5) naruszenie przepisów Kodeksu Karnego (np. kradzież, przejawy wandalizmu, 

fałszowanie dokumentów, podpalenie, fałszywa informacja o podłożonym ładunku 

wybuchowym, podłożenie (rozpylenie) ładunku stwarzającego zagrożenie dla zdrowia, 

wnoszenie na teren szkoły narzędzi powszechnie uznanych za niebezpieczne, np. kastet, 

nóż, broń, itp.) 

6) notoryczne nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły oraz Regulaminu Ucznia. 

8. Za naruszenie zasad współżycia społecznego wskazanych w ust. 7 uczeń niepełnoletni i 

pełnoletni może być ukarany karą statutową określoną w ust. 4 odpowiednią do wagi 

występku. 

9. Za rażące naruszenie norm współżycia społecznego wymienionych w pkt 7 pp. 1-5 można 

odstąpić od stosowania zasady gradacji kar.  

10. W przypadkach określonych w pkt 7 pp. 6, uczeń pełnoletni może być skreślony z listy 

uczniów po zastosowaniu wobec niego kar łagodniejszych.  

11. Skreślenia ucznia z listy uczniów dokonuje się na podstawie decyzji dyrektora szkoły po 

podjęciu uchwały RP i zapoznaniu się z opinią Samorządu Szkolnego. 

12. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary:  

1) określonej w pkt 4 pp. 1-9 do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia udzielenia mu 

kary.  

2) określonej w pkt 4 pp. 10 – do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od dnia udzielenia 

kary. Odwołanie wnosi się do Kuratora za pośrednictwem Dyrektora szkoły.  

13. Nagrody należy odnotować w arkuszu ocen ucznia, a informację o karach dołączyć do akt 

osobowych ucznia. 
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VVIIII..  PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA  KKOOŃŃCCOOWWEE  

 

§ 44 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół Szkół Nr 3 posiada pieczęcie urzędowe: 

okrągłą dużą i małą wspólnie dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierające  

w otoku napis: 

1)  „Zespół Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie”, z godłem państwa w 

środku;  

2)  „Technikum Ekonomiczne nr 1 w Szczecinie” 

oraz dużą:  

3)  „Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 7 w Szczecinie”.  

3. Zespół Szkół Nr 3 posiada następujące stemple: 

Zespół Szkół Nr 3 

im. prof. Oskara Langego 

ul. Gen. Józefa Sowińskiego 1 

tel. 91-44-89-003, 91-44-89-019, fax. 91-44-89-653 

70-236 Szczecin 

Zespół Szkół Nr 3 

im. prof. Oskara Langego 

TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 1 

ul. Gen. Józefa Sowińskiego 1 

tel. 91-44-89-003, 91-44-89-019, fax. 91-44-89-653 

70-236 Szczecin 

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7 

przy Zespole Szkół Nr 3 

ul. Gen. Józefa Sowińskiego 1 

tel. 91-44-89-003, 91-44-89-019, fax. 91-44-89-653 

70-236 Szczecin 

 

4. Szkoła posiada tablice o treści: 
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1) Zespół Szkół Nr 3 

im. prof. Oskara Langego 

            ul. gen. Józefa Sowińskiego 1 

            telefony: 91-44-89-003, 91-44-89-019, fax. 91-44-89-653 

            70-236 Szczecin  

2) Technikum Ekonomiczne Nr 1 

3) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7 

 

5. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkoły wchodzące  

w skład Zespołu Szkół Nr 3 podaje się nazwę Szkoły oraz umieszcza jej pieczęć urzędową.  

6. W duplikatach świadectw, zaświadczeń oraz wyciągów z dokumentów archiwalnych używa 

się dużej pieczęci urzędowej "Zespół Szkół nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie". 

7. Szkoła posiada własny sztandar, godło i ceremoniał. 

8. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami. 

10. Wszelkie sprawy nieuregulowane w Statucie rozstrzyga się na podstawie stosownych 

przepisów. 

Dyrektor Szkoły umożliwia zapoznanie się ze Statutem wszystkim członkom społeczności 

Szkolnej. 

Zgodnie z art. 42 Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. Dz. U. Nr 95 Statut został uchwalony 

w dniu 13 listopada 2002 r. 

 
 

 

 

Tekst jednolity zatwierdzono  

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 19 

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie  

z dnia 31 sierpnia 2015 roku 

Zmiany wprowadzono  

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 16 

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie  

z dnia 31 sierpnia 2016 roku oraz uchwałą 

Rady Pedagogicznej nr 36 Zespołu Szkół Nr 3 

w Szczecinie  

z dnia 19 października 2016 roku 

 


