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Statut 
Gimnazjum dla Dorosłych 

w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego  
w Szczecinie 

/ Tekst  jednolity / 
 

Rozdział I Nazwa i typ szkoły 
 

§1. 
1. Gimnazjum dla Dorosłych jest publiczną szkołą stacjonarną 3 - letnią kształcącą uczniów - 
uczestników OHP zwanych dalej uczniami.  
 
2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 
Szczecinie z siedzibą w Świnoujściu. 
 
3. Szkoła nosi nazwę Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Świnoujściu 
 
4. Organem prowadzącym jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie  
z siedzibą przy ul. Pl. Kilińskiego 3, 70- 965 Szczecin. 
 
5.  Szkoła mieści się pod adresem: 72-602  Świnoujście,  ul. Norweska 12a   tel. (91) 321-51-36, 
fax.  (91) 321-60-12  
 
6. Cykl kształcenia w szkole jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, 
obowiązujących w szkołach publicznych gimnazjalnych dla dorosłych. Szkoła funkcjonuje w 
systemie dziennym, młodzieżowym, nauka trwa 3 lata.  
 
7. Uczniowie przyuczać się będą do wykonywania określonej pracy w wybranych przez siebie 

specjalnościach wykazanych w klasyfikacji zawodów określonych przez MEN. Za organizację 
przyuczenia odpowiada 16 - 14 OHP w Świnoujściu. 
 
8. Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie. 
 
9. Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu nadanego przez Prezesa Wojewódzkiego Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.  

10.Organ prowadzący szkołę zastrzega do swoich kompetencji podejmowanie decyzji w sprawach 
finansowych organizacyjnych szkoły, w tym: 

 zatwierdzanie planów finansowych i organizacyjnych 
 zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności dydaktyczno-wychowawczej  

organizacyjno-finansowej 
 powoływanie i odwoływanie dyrektora szkoły 
 ustalanie wysokości uposażenia pracowników szkoły. 
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Rozdział II 

1. Cele i zadania szkoły 

§1. 
 
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz. U. z  2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie przy 
uwzględnieniu programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki dostosowanych do 
potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 
 

1. Celem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków rozwoju intelektualnego  
i fizycznego wraz z poszanowaniem ich autonomii, godności osobistej oraz wolności 
światopoglądowej i wyznaniowej, w tym przede wszystkim koncentrując się na prowadzeniu 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

1a. Szkoła realizuje cele dydaktyczne m.in. poprzez: 

a. prowadzenie zajęć wynikających z realizacji ramowych planów nauczania, zajęć 

wyrównawczych i nauczania indywidualnego, 

b. umożliwienie rozwoju zainteresowań i zdolności uczniów na zajęciach pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych 

c. wspieranie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej służącego podnoszeniu jakości 
kształcenia m.in. poprzez pokrywanie części kosztów studiów, studiów podyplomowych i kursów 

na zasadach określonych przez organ prowadzący. 

1b. Szkoła realizuje cele wychowawcze poprzez organizowanie m.in.: 

a. wycieczek o charakterze krajoznawczym, historycznym i prozawodowym, 

b. doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszego kierunku kształcenia prowadzonego 
przez doradcę zawodowego, nauczycieli, wychowawców i podmioty zewnętrzne oraz współdziała 

w tym zakresie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, 

c. współpracy z instytucjami publicznymi miasta i regionu m.in. w zakresie rozbudzania aspiracji 
edukacyjnych społeczności lokalnej i promocji wykształcenia poprzez plakaty, lokalne media itp. 

1c. Szkoła realizuje cele opiekuńcze m.in. poprzez: 

a. stały monitoring terenów szkolnych przez system kamer, 

b. dyżury nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

c. opiekę psychologiczną i pedagogiczną ze strony pedagoga szkolnego i współpracujących ze 
szkołą pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Do zadań szkoły należą: 

 umożliwienie młodzieży zaniedbanej wychowawczo i wymagającej specjalnej troski 

uzupełnienia ogólnego i przyuczenie do wykonywania określonej pracy 
 zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju w celu podjęcia dalszej nauki 

lub wykonywania wyuczonego zawodu 
 umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 

lub wykonywania wybranego zawodu 
 kształcenie właściwego środowiska wychowawczego w oparciu o program wychowawczy 

(załącznik nr 1) i program profilaktyki (załącznik nr 2) uwzględniający potrzeby rozwoju 
uczniów i potrzeby środowiskowe  
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 kształtowanie postaw tolerancji wobec inności światopoglądowej i wyznaniowej 
 organizowanie opieki dla uczniów, na miarę ich potrzeb i możliwości szkoły 
 przystosowanie do wymagań europejskiego rynku pracy poprzez prowadzenie zajęć  

z doradcą zawodowym 
 zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez prowadzenie zajęć 

przez pedagoga szkolnego. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna zawarta jest  
w załączniku nr 3.  

 

3. Statutowe cele i zadania szkoły realizują nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy wraz 
 z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej, pozaszkolnej we współdziałaniu  
 z organami szkoły i organizacjami szkolnymi. 

 

4. Zasady oceniania uczniów gimnazjum zawarte zostały w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania Zespołu Szkół. 

 

2. Cele i zadania Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) 

§1 
1. OHP umożliwia uczestnikom uzupełnienie wykształcenia podstawowego, gimnazjalnego lub 
ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz zdobycie kwalifikacji 

zawodowych przez: 

1) kierowanie uczestników OHP do szkół i placówek, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572); 

2)kierowanie uczestników OHP do instytucji szkoleniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

3) kierowanie uczestników OHP do pracodawców lub zatrudnianie ich w jednostkach OHP w celu 
odbywania przygotowania zawodowego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach 

4) prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w warsztatach szkoleniowo-
produkcyjnych funkcjonujących w jednostkach OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i 
wychowania uczestników OHP. 

2. Do zadań OHP w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży należy: 

1) diagnozowanie potrzeb w zakresie objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczymi młodzieży 

zaniedbanej wychowawczo i wymagającej specjalnej troski, niedostosowanej społecznie, 
opóźnionej w cyklu kształcenia lub nierealizującej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

2)zapewnienie uczestnikom OHP warunków do kontynuowania kształcenia ogólnego i 

zawodowego; 

3)zapewnienie młodzieży warunków do podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych, 

przekwalifikowania oraz zachęcanie do kształcenia ustawicznego; 

4)opracowanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych na 
rzecz młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem; 

5) realizacja kompleksowych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP oraz 
współdziałanie w tym zakresie z ich rodzicami lub opiekunami 

6) promowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej OHP w środowiskach zagrożonych 
marginalizacją społeczną; 
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§2 
 

1. Kierownicy OHP odpowiedzialni są za: 

1)jakość kształcenia zawodowego realizowanego w tych jednostkach; 

2)sprawowanie nadzoru nad postępami w nauce uczestników OHP; 

3)zapewnianie pomocy dydaktycznej uczestnikom OHP mającym trudności w nauce  

§3 
 

1. Kształcenie uczestników OHP jest realizowane z uwzględnieniem jedności procesu 
dydaktycznego i wychowawczego oraz respektowania indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczestników. 

Rekrutację uczniów prowadzi 16-14 OHP w Świnoujściu w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 
16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla 

dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, 
która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny 

kurs zawodowy 

2. Dobór formy, kierunku i poziomu kształcenia uczestników OHP odbywa się z 
uwzględnieniem: 

1)wieku, wykształcenia, cech psychofizycznych i zainteresowań uczestników OHP; 

2)dostępnej oferty kształcenia i szkolenia; 

3)szans na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia 

3. Uczestnicy OHP na każdym etapie kształcenia mogą korzystać z informacji zawodowej i usług 
poradnictwa zawodowego, świadczonych przez wyspecjalizowane jednostki OHP. 

§4 
1. Wojewódzcy komendanci OHP i komendanci jednostek OHP współdziałają odpowiednio z 

kuratorami oświaty, organami prowadzącymi szkoły, dyrektorami szkół, pracodawcami i 
organizacjami pracodawców, a także z urzędami pracy, w zakresie organizowania dla uczestników 
OHP: 

1)kształcenia ogólnego i zawodowego uczniów; 

2)przygotowania zawodowego pracowników młodocianych; 

3)zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 

4)szkolenia i przekwalifikowania w formach pozaszkolnych; 

5)poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej 

6)egzaminów potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe 
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Rozdział III  Organy szkoły oraz ich kompetencje  
 

§3 
1. Organami szkoły są: 

1. Dyrektor Szkoły 

2. Rada Pedagogiczna 

3. Rada Rodziców 

4. Samorząd Uczniowski. 

2. W szkole może funkcjonować jako organ kolegialny rada szkoły. 

 

§ 4. 

1. Do kompetencji dyrektora szkoły należy podejmowanie decyzji w sprawach: 

 kierowania bieżącą działalnością dydaktyczno  – wychowawczą szkoły  
i reprezentowanie  jej na zewnątrz 

 sprawowania  nadzoru pedagogicznego i zarządzania majątkiem szkoły 
 sprawowania opieki nad uczniami oraz stwarzania warunków harmonijnego rozwoju        

psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne 
 realizowania Uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach ich kompetencji 
 dysponowania środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenia 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie 
 nadzorowanie działalności gospodarczej szkoły i zasadności wydatkowania funduszy 

Rady Rodziców 
 organizowania finansowej i gospodarczej obsługi szkoły 
 zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych szkoły 
 przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 
 występowania z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla pracowników 

szkoły 
 skreślania uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii 

samorządu uczniowskiego 
 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pracowników szkoły w 

zakresie dofinansowania kosztów kształcenia 
 zmian lub wprowadzania nowych kierunków kształcenia zawodowego w porozumieniu 

z organem prowadzącym oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy  
 współdziałania ze szkołami wyższymi oraz Zakładami Kształcenia Nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych 
 zawieszenia uchwały rady pedagogicznej w przypadku jej niezgodności z przepisami 

prawa; organem właściwym dla rozstrzygania sprawy w przypadku działalności szkoły 
jest Kurator Oświaty, w pozostałych przypadkach właściciel szkoły 

 wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 
 

2. Do obowiązków dyrektora należy: 

 współpraca z organem prowadzącym szkołę w zakresie organizacji, administracji i 
finansowania działalności szkoły 

 kierowanie działalnością szkoły dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 
nie będących nauczycielami 
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 sprawowanie nadzoru pedagogicznego 
 sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły, w tym poszczególnych pracowników 
 kierowanie pracą rady pedagogicznej; w tym przedstawianie jej dwa razy w roku 

szkolnym spostrzeżeń pohospitacyjnych oraz informacji dotyczących jakości pracy 

szkoły 
 opracowanie rocznych sprawozdań z działalności edukacyjno-wychowawczej oraz 

finansowo-organizacyjnej szkoły 
 opracowanie struktury organizacyjnej szkoły, w tym planu nauczania szkoły oraz 

zakresu obowiązków pracowników 
 opracowanie wspólnie z radą pedagogiczną planu edukacyjno-wychowawczego szkoły 
 określenie obszarów pomiaru jakości pracy szkoły 
 zapewnienie optymalnych warunków dla działalności organów kolegialnych, realizacji 

procesu edukacyjno-wychowawczego oraz zadań szkoły a w szczególności zgodności  
z przepisami BHP i innymi aktami prawnymi w zakresie ochrony pracy młodzieży  
i dorosłych. 

 realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji. 
 

3. Dyrektor odpowiada za: 

 przestrzeganie dyscypliny finansowej 
 prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej, administracyjnej, 

kadrowej i pedagogicznej szkoły 
 majątek szkoły powierzony jego opiece 
 właściwą realizację procesu edukacyjno-wychowawczego i sprawowanie opieki nad 

uczniem 
 realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia 
 prawidłowe prowadzenie polityki kadrowej. 
 

4. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz. 

§ 5 

1. Rada pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z dyrektorem szkoły za realizację 

procesu edukacyjno-wychowawczego i w formie uchwał podejmuje związane z tym decyzje,  
a także jest organem doradczo-opiniodawczym dyrektora szkoły. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w szkole wraz  
z dyrektorem, jako jej przewodniczącym. 

3. W posiedzeniach rady pedagogicznej uczestniczy kadra OHP. 

4. Tryb i zasady działania rady pedagogicznej określa regulamin stanowiący załącznik nr 4 do 
statutu. 

5. Do kompetencji rady pedagogicznej należy: 

 podejmowanie uchwał  w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów   
 opracowanie i uchwalanie regulaminu działalności rady pedagogicznej 
 podejmowanie uchwał w sprawie nagród i kar udzielanych uczniom, w tym skreślenia  

z listy uczniów 
 wybór przedstawicieli rady szkoły, w przypadku utworzenia takiego organu 
 ustalanie kryteriów ocen z zachowania oraz trybu odwołania 
 zatwierdzenie planu wychowawczego szkoły 
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 zatwierdzenie planu rozwoju szkoły 
 podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 
 określenie form doskonalenia wewnętrznego 
 zatwierdzanie planu pracy szkoły, po zasięgnięciu opinii rodziców 
 ustalanie śródrocznych i końcoworocznych ocen dotyczących poziomu nauczania  

i wychowania 
 przedstawianie wniosków we wszystkich sprawach dotyczących szkoły 
 opiniowanie organizacji pracy szkoły 
 opiniowanie wniosków dyrektora szkoły dotyczących przyznawania nagród i odznaczeń dla 

nauczycieli 
 opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom, stałych prac 

i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
 przygotowanie projektu statutu lub jego zmiany 
 ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły 
 występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego 

stanowiska kierowniczego w szkole 
 ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły 
 

6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane w Księdze Protokołów  Zespołu Szkół 

Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie z siedzibą  
w Świnoujściu. 

 

§ 6. 

1. Rada rodziców jest organem doradczym, opiniodawczym i wnioskodawczym. 

2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani przez poszczególne rady klasowe. 
Każda rada klasowa wybiera 3 przedstawicieli w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby rodziców danej klasy. 

3. Strukturę, zasady wyboru osób funkcyjnych oraz tryb pracy określa regulamin działalności rady 
rodziców, będący załącznikiem nr 5 do statutu, przez nią opracowany i uchwalony. 

4. Rada rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów ma prawo do wyrażenia 
opinii i składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących szkoły a przede wszystkim 

programu wychowawczego i profilaktyki. 

5. Rada rodziców, wspólnie z samorządem uczniowskim, opracowuje regulamin ucznia szkoły, 
stanowiący załącznik nr 6 do statutu. 

6. Rada rodziców wybiera swoich przedstawicieli do rady szkoły, w przypadku utworzenia takiego 
organu; 

7. Posiedzenia rady są protokołowane. 

§ 7 

1. Samorząd uczniowski jest organem wnioskodawczym. 

2. Strukturę, tryb i zasady działania samorządu uczniowskiego określa regulamin, stanowiący 
załącznik nr 7 do statutu. 
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3. Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy: 

 opracowanie i uchwalenie regulaminu działalności samorządu uczniowskiego; 
 opracowanie wspólnie z radą rodziców regulaminu ucznia szkoły; 
 udzielanie poręczenia w przypadku zagrożenia karą lub skreśleniem z listy uczniów; 
 formułowanie wniosków w każdej sprawie dotyczącej szkoły oraz przedstawieni ich 

właściwym organom szkoły. 
 wyrażania opinii dotyczących programu wychowawczego i profilaktyki. 

 

§8. 

1. Rada szkoły jest organem doradczo-opiniodawczym i wnioskodawczym 

2. Rada szkoły może być utworzona przez dyrektora szkoły na wniosek, co najmniej dwóch 

organów wymienionych w §3 ust.1 

3. W skład rady szkoły wchodzą, w równej liczbie (po 3 osoby), przedstawiciele rady 

pedagogicznej, samorządu uczniowskiego oraz dyrektor szkoły. 

4. Strukturę rady szkoły, zasady działania oraz tryb wyboru osób funkcyjnych określa regulamin, 
stanowiący załącznik nr 8 do statutu 

5. Do kompetencji rady szkoły należą: 

 opracowanie i uchwalenie regulaminu 

 występowanie z wnioskiem we wszystkich sprawach dotyczących szkoły z własnej inicjatywy 
ocenia sytuację oraz stan szkoły, występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, 

organu prowadzącego szkołę, wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach 
organizacji zajęć, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, 5 i6 [2. dodatkowe zajęcia 
edukacyjne, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język 

obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla 
których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został 

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 5. zajęcia prowadzone w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 6. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów] 

6. Posiedzenia rady szkoły są protokołowane  

§ 9 

1. Organy wymienione w §3 ust. 1 pkt 2 do 4 nie mogą reprezentować szkoły na zewnątrz. 

2. Organy wymienione w §3 ust. 1 pkt 1 do 3 mogą wnioskować o wprowadzeniu zmian do 

statutu. 

 
Rozdział IV Organizacja szkoły 

 
§ 10 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych 

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

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

arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły w terminie do 30 kwietnia każdego 
roku na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego szkoły oraz zadań rekrutacyjnych. 
Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący. 
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3. W arkuszu organizacyjnym szkoły ujmuje się wszystkie dane wynikające z obowiązujących 
przepisów oraz wytyczne władz nadrzędnych z uwzględnieniem specyfiki działalności szkoły.  

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

wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych w planie nauczania zgodnie  
z odpowiednim ramowym planem nauczania. 

5. Oddział może być złożony z co najmniej 15 uczniów. W uzasadnionych przypadkach ilość 
uczniów może być mniejsza.  Przewiduje się podział na grupy z przedmiotów technologii 
informacyjnej oraz języków obcych.  

6 . Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

7. Zajęcia z przyuczenia do wykonywania określonej pracy odbywają się dwa razy w tygodniu.  

8. W szkole są utworzone pracownie szkolne w postaci pracowni ćwiczeń praktycznych   
i warsztatów szkolnych oraz pracowni komputerowej. 

 
9. W zależności od posiadanych środków finansowych, szkoła organizuje poza systemem klasowo – 

lekcyjnym zajęcia nadobowiązkowe – koła zainteresowań. 

10. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkoły informacji w zakresie nauczania, 
wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, 
bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. Informacje dotyczące ocen są 

jawne dla ucznia i jego rodziców. Ocena jest uzasadniona przez nauczyciela w formie ustnej lub 
pisemnej na wniosek ucznia lub rodzica. 

11. Terminy egzaminów semestralnych dla gimnazjum ustalono miesiąc grudzień/styczeń 
danegoroku oraz egzaminy na koniec roku szkolnego maj/czerwiec. termin egzaminu 
gimnazjalnego ustalony na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

 

§ 11 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone  
w systemie klasowo – lekcyjnym określone przez przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego. 

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, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku 
szkół artystycznych - zajęcia edukacyjne artystyczne;  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne , do których zalicza się:  

 a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,  

 b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 
zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;  

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;  

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  
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1a. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o 
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 (nauka religii), zajęcia 
edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 (zajęcia 

związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 
a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury), oraz zajęcia edukacyjne, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży 
(Dz.U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.; wiedza o życiu seksualnym człowieka), organizowane w 
trybie określonym w tych przepisach. 

 1b. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą 

organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.  

2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 1a zajęcia edukacyjne.  

3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy 

§ 12 

1. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy ma na celu przygotowanie młodocianego do 
pracy w charakterze przyuczonego robotnika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką 

zawodu - przeznaczone jest dla młodzieży uzupełniającej wykształcenie na poziomie gimnazjum: 

 musi być poprzedzone zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, 
 przygotowuje do pracy w charakterze robotnika wykwalifikowanego, posiadającego 

określone umiejętności, 
 w ramach OHP może trwać do 22 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia nauki w 

gimnazjum, 
 kończy się egzaminem sprawdzającym, organizowanym przez pracodawcę, 
 młodocianemu odbywającemu przyuczenie przysługuje wynagrodzenie (nie mniej niż 4% 

przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). 

2. Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:  

1) pracodawca,  

2) osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,  

3)osoba zatrudniona u pracodawcy - pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej 

nauki zawodu 

3.. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub 
szkołą wyższą. 

§ 13 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 
zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2.. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych oraz po ich 

zakończeniu wszystkim uczniom szkoły. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
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4. Praca bibliotekarzy wynosi 30 godzin w tygodniu. Dyrektor Szkoły określa godziny pracy 
biblioteki i dostosowuje je do organizacji pracy szkoły. 

 

§ 14 

1. W ramach realizacji celów statutowych dotyczących bazy materialno – technicznej szkoła 

posiada wszystkie niezbędne pomieszczenia i pracownie, gabinet pielęgniarki, gabinet pedagoga, 
gabinet doradcy zawodowego, pomieszczenie samorządu szkolnego, archiwum i szatnię. 

2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki nad uczniem  
w szkole, a także zapewnienia bezpieczeństwa pracowników szkoły oraz osobom 
przybywającym do szkoły wprowadza się na terenie szkoły monitoring wizyjny. 

 

Rozdział V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

§ 15 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli do nauczania przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych 

przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych. Ponadto w szkole są zatrudnieni pracownicy 
personelu biurowego i pracownicy obsługi. 

2. Zasady zatrudniania, zwalniania i awansowania pracowników szkoły określają odrębne przepisy.  

a. Obsługa administracyjna i finansowa działalności szkoły organizowana jest na zasadach 
określonych przez organ prowadzący. 

b. Szczegółowy zakres zadań pracowników administracji i obsługi oddelegowanych do realizacji 
zadań w szkole określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym. 

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny 

za wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

4. Kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w szkole są zgodne z obowiązującymi przepisami  
w szkołach publicznych. 

5. Nauczyciele zatrudnieni w szkole mogą prowadzić zajęcia nadobowiązkowe, nie ujęte  
w planie ramowym nauczania szkoły, w miarę możliwości finansowych organu prowadzącego 

szkołę.  

§ 16 

1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jakość 
 i wyniki tej pracy jak również bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela. W szczególności nauczyciel 

jest odpowiedzialny za: 

 prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego 

 życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece 

 pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny 

 bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów 

 wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań 

 udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 
potrzeb ucznia 
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 doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy 
merytorycznej 

 uczestniczy w pracach Rady Pedagogicznej 

 zachowanie tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej na zasadach określonych w art. 43 ust. 

3 ustawy 

§ 17 

1. W sytuacji, gdy uczeń swoim postępowaniem i zachowaniem stwarza sytuację, która zagraża lub 
może zagrozić zdrowiu lub życiu innych uczniów, pracowników szkoły lub osób postronnych, 
nauczyciel jest zobowiązany powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, a ten 

odpowiednie organa władzy wykonawczej. 

§ 18 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespół 
przedmiotowy. Pracą tego zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący. 

2. Do poszczególnych zadań zespołów przedmiotowych należy: 

 zorganizowanie współpracy nauczycieli w realizacji programów nauczania, korelowania 
treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także podejmowania decyzji co do wyboru 
programu nauczania 

 opracowanie sposobów badania wyników nauczania oraz organizowanie wewnątrzszkolnego 
doskonalenia zawodowego oraz doradztwa dla młodych nauczycieli 

 współpraca z dyrekcją szkoły w organizowaniu pracowni przedmiotowych i ich wyposażenia  
w sprzęt dydaktyczny 

§ 19 

1. Wychowawca sprawuje opiekę nad uczniami poprzez tworzenie warunków wspomagających 
rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie. 

Podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wszystkimi członkami 
społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca w celu realizacji w/w zadań otacza indywidualną opieką każdego ucznia a także 
wspólnie z rodzicami i uczniami planuje różne formy życia zespołowego. Ustala treści i formy 

zajęć tematycznych na godzinie do dyspozycji wychowawcy. 

3. Wychowawca klasy współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie oraz pedagogiem 
szkolnym, uzgadniając z nimi działania wychowawcze wobec uczniów. 

4. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez spotkania śródroczne lub indywidualne 

rozmowy w celu okazywania pomocy w działaniach wychowawczych i uzyskania od rodziców 
pomocy w swoich działaniach związanych ze sprawami ucznia, życia klasy i szkoły. 

§ 20 

1. Obowiązki innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział VI Uczniowie szkoły 

§ 21 

1. Prawa i obowiązki ucznia określone są w Regulaminie ucznia szkoły– w Załączniku nr 6 

2. Ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych obowiązują następujące zasady 
usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych: 
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a/ usprawiedliwienie wypisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, usprawiedliwienie 
wystawione przez lekarza do pięciu dni nieobecności na zajęciach szkolnych usprawiedliwia 
wychowawca klasy lub dyrektor szkoły 

b/ jeżeli nieobecność na zajęciach ucznia będzie dłuższa (długotrwała choroba, pobyt w szpitalu) 
rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek powiadomienia wychowawcy o zaistniałym fakcie, 
przypuszczalnym okresie nieobecności i dostarczenia zwolnienia 

c/ nieobecność ucznia młodocianego na praktyce zawodowej może być usprawiedliwiona przez 

pracodawcę na podstawie druku zwolnienia „ZUS ZLA” 

d/ uczeń, jego rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w szkole  
w okresie do 2 tygodni od daty zakończenia nieobecności 

e/ nieusprawiedliwienie w okresie 14 dni od daty zakończenia nieobecności skutkuje 

zakwalifikowaniem godzin nieobecnych, jako nieusprawiedliwione 

3. Zakazuje się używania telefonów komórkowych w trakcie zajęć lekcyjnych. Uczeń 
rozpoczynając zajęcia lekcyjne ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy i schowania go do 

tornistra (plecaka) lub kurtki. W przypadku używania telefonu komórkowego w trakcie lekcji, 
nauczyciel ma obowiązek zarekwirowania go i oddania w depozyt do dyrektora szkoły, po 
wyjęciu z telefonu karty SIM. Zarekwirowany telefon komórkowy zostanie oddany osobiście 

rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia. 

4. Uczeń ma obowiązek dbania o schludność ubioru oraz jego czystość. Ubiór szkolny powinien 
być stonowany i estetyczny.  

5. W sytuacji, gdy uczeń swoim postępowaniem i zachowaniem stwarza sytuację, która zagraża lub 

może zagrozić zdrowiu lub życiu innych uczniów, pracowników szkoły lub osób postronnych, 
uczeń szkoły jest zobowiązany powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, a ten 
odpowiednie organa władzy wykonawczej. 

6. Uczeń może w miarę posiadanych możliwości finansowych szkoły: 

a. korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w wypadku dużej absencji na zajęciach 
szkolnych w celu uzyskania właściwego dla danej klasy ( semestru) poziomu wiedzy i 
umiejętności 

§ 22 

1 Uczniowie osiągający celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz wykazujący aktywną 

postawę w życiu społecznym szkoły mogą otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia: 

a/ pochwała wychowawcy wobec klasy; 

b/ pochwała Dyrektora Szkoły wobec całej społeczności szkolnej; 

c/ list pochwalny do rodziców; 

d/ nagroda książkowa na koniec roku szkolnego; 

e/ nagroda rzeczowa za wybitne osiągnięcia w nauce oraz aktywną postawę społeczną. 

f/ stypendium za wyniki w nauce, zgodnie z odrębnymi przepisami 

g/ tytuł „Ucznia Roku” 

h/ wpis ucznia do „Złotej Księgi” 

 

 

 



 14 

§ 23 

1. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu szkoły przewiduje się następujące kary: 

a/ upomnienie wychowawcy wobec klasy; 

b/ upomnienie Dyrektora Szkoły wobec klasy lub całej społeczności szkolnej; 

c/ nagana Dyrektora Szkoły z wpisaniem do akt ucznia; 

d/ przeniesienie ucznia do równoległej klasy w tej samej szkole; 

e/ przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

f/ skreślenie ucznia z listy uczniów; 

§ 24 

1. Rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy, Komendanta OHP podejmuje uchwałę o 
skreśleniu z listy uczniów w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami lub przeniesieniu 
ucznia do innej szkoły w następujących przypadkach: 

a/ przerwania nauki przez ucznia tj. po miesięcznej ciągłej nieobecności nieusprawiedliwionej  
w szkole, zajęciach praktycznych lub praktyce zawodowej; 

b/ udowodnienia kradzieży na terenie szkoły, w czasie zajęć praktycznych lub praktyce 
zawodowej; 

c/ drastycznego stosowania przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów, 
nauczycieli lub pozostałych pracowników szkoły; 

d/ wprowadzenie się w stan nietrzeźwy lub odurzenie środkami uzależniającymi na terenie 

szkoły, w czasie zajęć praktycznych, praktyce zawodowej lub zorganizowanym wyjściu poza 
teren szkoły i wycieczce szkolnej; 

e/ rozprowadzania na terenie szkoły środków odurzających; 

f/ w drastycznych przypadkach niszczenia mienia szkoły; 

g/ lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych; 

2. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów lub przeniesieniu do innej szkoły podejmuje Rada 

Pedagogiczna. Decyzja Rady Pedagogicznej musi być konsultowana z przedstawicielami 
Samorządu Szkolnego oraz Komendanta OHP. 

3. Uczeń lub jego rodzice bądź opiekunowie mogą odwołać się w terminie do 2 tygodni od 
nałożonej kary dyscyplinarnej do Dyrektora Szkoły. Jeżeli w ciągu 2 tygodni od złożenia 
odwołania nie otrzymają odpowiedzi lub się z nią nie zgadzają, mają prawo odwołać się do 

jednostki prowadzącej tj. Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie lub 
jednostki sprawującej nadzór pedagogiczny tj. Kuratora Oświaty. 

4. Decyzja o zmniejszeniu kary, jej zawieszeniu lub odwołaniu podejmuje Rada Pedagogiczna na 
wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów. Podobny wniosek może złożyć Samorząd 

Szkolny, wychowawca klasy lub inny nauczyciel. 

5. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub opiekunów ucznia o nałożonej na niego karze 
dyscyplinarnej 
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Rozdział IX Postanowienia końcowe  

§ 25 

1. Szkoła używa pieczęci : 
 podłużnych o treści : 

 
 

Zespół Szkół Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 
Gimnazjum dla Dorosłych w Świnoujściu  72-602 Świnoujście, ul. Norweska 12a 

tel. 91 321 51 36, fax: 91 321 60 12 
 

 
 okrągłych Ø 36 mm i Ø 20 mm z godłem państwowym i napisem w otoku: 

 

Gimnazjum dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego 

 

2. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez placówkę szkolną 
wchodzącą w skład zespołu, podaje się nazwę danej szkoły. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

5. Niniejszy statut wraz ze wskazanymi w jego treści załącznikami stanowią jego integralną całość.  

 

 

 

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu    16.03. 2016 r. 

Znowelizowany Statut wchodzi w życie  z dniem ogłoszenia  16.03. 2016 r  

 

 


