STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2
im. ks. PIOTRA WAWRZYNIAKA

w

POZNANIU

§1
1. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:
- Technikum Elektryczno - Elektroniczne- Technikum Uzupełniające Nr 27 dla Dorosłych
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 27
- XXVII Liceum Profilowane
- XXVII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole należy przez to rozumieć wszystkie szkoły
wymienione w par. 1.

§2
Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Poznań.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

§3
1. Cykl kształcenia jest zgodny z przepisami w sprawach ramowych planów nauczania.
2. Zawody i specjalności, w których szkoła kształci, są zgodne z przepisami klasyfikacji
zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.
3. Technikum kształci w zawodach technik elektryk, technik elektronik i technik informatyk.
4. Zasadnicza szkoła zawodowa kształci w zawodzie elektryka.
5. Liceum profilowane o profilu zarządzanie informacją.
6. Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu organizowaną przez szkołę.

§4
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej
podstawie, w szczególności:
a) wykazuje głęboką troskę o łączenie dydaktyki z wychowaniem, kierując się słowami
patrona szkoły ks. Piotra Wawrzyniaka „ Nie wystarcza koncentrować pracę na polu
ekonomicznym bez pielęgnowania ideałów; pielęgnujmy nasze ideały”
b) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły,
c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
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e) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości religijnej poprzez organizowanie lekcji
religii zgodnie z "instrukcją MEN, dotyczącą nauczania religii w szkołach"
f) daje możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez odpowiedni sposób realizacji
materiału programowego, ponadto w szkole mogą funkcjonować koła zainteresowań
w formie zajęć pozalekcyjnych; uczniowie proponują utworzenie kół zainteresowań
zwracając się do dyrekcji szkoły poprzez szkolny samorząd uczniowski.
2. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:
a) sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt komputerowy z
dostępem do Internetu
b) dziennik elektroniczny,
c) salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym,
d) boisko przekryte namiotem,
e) siłownię,
f) bibliotekę z czytelnią,
g) gabinet pielęgniarski,
h) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
i) archiwum,
j) szafki szatniarskie,

§5
1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze zgodnie z obowiązującymi ogólnymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny:
a) opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć lekcyjnych
obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele zgodnie
z planami zajęć,
b) podczas zajęć poza terenem szkoły opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele,
c) w trakcie wycieczek opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele i rodzice, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
d) podczas nieobecności nauczyciela na zajęciach lekcyjnych, dyrekcja szkoły stwarza
warunki bezpiecznego przebywania na terenie szkoły,
e) podczas przerw lekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury w wyznaczonych rejonach
zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.
2. Każdy oddział szkolny powierzony jest szczególnej opiece jednemu z nauczycieli, zwanym
dalej wychowawcą.
3. Wychowawcą powinien być nauczyciel uczący w danej klasie.
4. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły o zmianę
wychowawcy . Wniosek winien być przedstawiony w formie pisemnej, z podaniem
uzasadnienia. O zmianie wychowawstwa decyduje dyrektor szkoły.
5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział (klasa) złożony z uczniów, którzy w
jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych , określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem
nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonym do
użytku szkolnego.

§6
1. Organami szkoły są:
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a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) samorząd uczniowski.
2. Kompetencje dyrektora szkoły:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją
na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
d) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować
administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły,
f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów ogólnych.

Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów (słuchaczy) w przypadkach określonych
w statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Dyrektor jest
kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie
będących nauczycielami. Dyrektor decyduje o sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i
innym pracownikom szkoły,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły.
Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą
rodziców i samorządem uczniowskim. Dyrektor może w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę zmieniać lub wprowadzać nowe profile kształcenia zawodowego.
3. Kompetencje rady pedagogicznej:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
szkole,
d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

Rada pedagogiczna opiniuje:
a) organizację rady szkoły,
b) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
c) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
d) rada pedagogiczna zasięga opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w
rozwiązywaniu wewnętrznych spraw szkoły.
4. Kompetencje rady rodziców:
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a) rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z
wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
b) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
6. Kompetencje samorządu uczniowskiego: samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej
oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania , z jego treścią , celem i
stawianymi wymogami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo redagowania własnej gazety szkolnej i jej wydawania,
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w
porozumieniu z dyrektorem,
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
f) opiniowanie w sprawach dotyczących skreśleń z listy uczniów,
g) opiniowanie pracy nauczycieli.
7. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach
swoich kompetencji.
8. W sytuacjach konfliktowych pomiędzy uczniem a nauczycielem, uczeń ma prawo zwrócić się
do dyrektora szkoły poprzez przedstawiciela samorządu uczniowskiego. W sprawach tych
rozstrzyga dyrektor.
9. Wymiana informacji bieżącej pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych
działaniach lub decyzjach odbywać się może poprzez:
a) organizowanie zebrań rady pedagogicznej, na które zapraszani mogą być
przedstawiciele rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
b) okresowe spotkania dyrekcji z rodzicami,
c) spotkania wychowawców z rodzicami,
d) spotkania dyrekcji z uczniami,
e) przekazywanie zarządzeń i informacji dyrekcji na tablicach ogłoszeń,
f) przekazywanie zarządzeń i informacji przeznaczonych dla nauczycieli do serwera
„omega”.

§7
1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
2. Uprawnienia wicedyrektora:
a) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia
swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy
dyrektora,
b) decyduje o bieżących sprawach dydaktycznych oraz wychowawczo-opiekuńczych,
c) ma prawo , pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy
podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy
wychowawczo-opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców,
d) ma prawo do wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar
porządkowych nauczycieli.

§8
1. W szkole utworzone jest stanowisko kierownika szkolenia praktycznego.
2. Uprawnienia kierownika szkolenia praktycznego:
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a) organizuje praktyki uczniowskie w zakładach pracy,
b) nadzoruje realizację szkolenia praktycznego,
c) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na szkolenie praktyczne.

§9
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.
2. Rok szkolny podzielony jest na dwa równe semestry.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora . Arkusz organizacyjny szkoły
zatwierdza Organ Prowadzący Szkołę.
4. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą
stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych.
5. Organizację 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.
6. Słuchacze realizujący naukę w trybie stacjonarnym mają zajęcia cztery dni tygodniowo.
7. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w
systemie klasowo-lekcyjnym.
8. Czas jednostki lekcyjnej wynosi 45 minut.
9. Liczba uczestników kół i zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych
finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż15 uczniów.
10. Podział na grupy określają odrębne przepisy .
11. Szkoła posiada pracownie ćwiczeń praktycznych i pracownie komputerowe.

§ 10
Zajęcia praktyczne uczniowie realizują w zakładach pracy.

§ 11
1. W szkole w ramach posiadanych środków są prowadzone zajęcia poza systemem klasowolekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych.
2. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych
z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 osób.

§12
1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z czytelnią, służąca realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.
2. Z usług biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele inni pracownicy szkoły, rodzice
uczniów oraz absolwenci.
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3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich
zakończeniu.
4. Organizacja biblioteki szkolnej:
a) lokal biblioteki i jego wyposażenie:
biblioteka szkolna zlokalizowana jest w miejscu łatwo dostępnym, w lokalu szkolnym,
właściwie oświetlonym i ogrzanym, urządzona jest zgodnie z przepisami bhp. Biblioteka
wyposażona jest w podstawowy sprzęt biblioteczny i stanowiska komputerowe z
dostępem do Internetu.
b) finansowanie wydatków:
wydatki biblioteki obejmują zakup zbiorów i ich konserwację. Wydatki są pokrywane z
budżetu szkoły i mogą być uzupełniane dotacjami rady rodziców.
c) zbiory:
biblioteka szkolna gromadzi dokumenty piśmiennicze i niepiśmiennicze niezbędne do
realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
Wszystkie materiały biblioteczne są ewidencjonowane i opatrzone sygnaturą.
5. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
- gromadzenie ,opracowywanie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych w tym dokumentów
dotyczących organizacji pracy szkoły (statut, regulaminy i inne przepisy prawne dotyczące
oświaty),
- dbałość o zgromadzone zbiory,
- udzielanie informacji o zasadach korzystania z zasobów biblioteki oraz sprzętu
komputerowego znajdującego się w Centrum Multimedialnym,
- tworzenie warunków do wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z
różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną,
- organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową uczniów,
- rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia.

§ 13
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli szkoły określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów.
4. Zakres zadań nauczycieli:
a) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:
- osiąganie wyników nauczania pozwalających na wzrost poziomu wiedzy i
umiejętności uczniów,
- poprawne diagnozowanie osiągnięć szkolnych uczniów i umiejętne zapobieganie
niepowodzeniom,
- poprawne prowadzenie lekcji pod względem merytorycznym i metodycznym,
- rytmiczne realizowanie programu nauczania,
- odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
- wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
- bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów,
b) w zakresie stosunku do obowiązków zawodowych:
- dbałość o etykę i godność zawodu,
- doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej,
- dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny.
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5. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych
tworzą odrębne zespoły przedmiotowe.
6. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły.
7. Cele i zadania zespołu obejmują:
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
b) wspólne opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników
nauczania,
c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli,
d) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz w uzupełnianiu ich
wyposażenia,
e) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i
eksperymentalnych programów nauczania.
8. Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie
pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły a szkołą wyższą.
9. Początkujący nauczyciel może korzystać z pomocy nauczyciela doradcy.
10. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i
programu nauczania w danym zawodzie , z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i
kształcenia zawodowego.
11. W szkole utworzone są stanowiska administracyjne i obsługowe.

§ 14
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w
szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, procesu jego uczenia
się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
12. Wychowawca w celu realizacji swoich zajęć:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
- różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i interesujące zespół
uczniowski,
- ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i
koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,
którym potrzebna jest indywidualna opieka,
d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
-poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci
- współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach,
wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach
- włączenie ich w sprawy życia klasy i szkoły,
e) współpracuje z pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także
zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

§ 15
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Nauczyciele mają prawo do:
1. wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej,
2. wyboru podręcznika,
3. decydowania w sprawie bieżącej i okresowej oceny postępów uczniów, również w przypadku
nieusprawiedliwionego opuszczania przez ucznia różnych form kontroli stosowanych przez
siebie,
4. opiniowania oceny z zachowania , jaką zamierza wystawić wychowawca klasy.

Nauczyciele mają obowiązek :
1. sprawować opiekę wychowawczą nad uczniami, przygotowując ich do życia w rodzinie i
społeczeństwie,
2. przekazać wiedzę merytoryczną oraz nauczyć uczniów korzystania z niej,
3. otoczyć indywidualną opieką każdego wychowanka,
4. współdziałać z nauczycielami uczącymi w tej samej klasie oraz pedagogiem szkolnym w celu
uzgodnienia z nimi działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, jak też indywidualnych
uczniów,
5. systematycznie wystawiać oceny cząstkowe w dzienniku lekcyjnym,
6. przestrzegać zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami w ciągu jednego
tygodnia,
7. utrzymywać stały kontakt z rodzicami uczniów poprzez zebrania, godziny dyżurów oraz
kontakty indywidualne,
8. informować rodziców o:
- ocenach uczniów,
- zwiększonej nieusprawiedliwionej absencji,
- zagrożeniach uczniów,
- zachowaniach uczniów,
9. jako wychowawca klasy zapoznawać uczniów i rodziców z zasadami oceniania,
klasyfikowania i promowania zapisanymi w statucie szkoły.
10. powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego okresowych (rocznych) stopniach na tydzień
przed posiedzeniem rady pedagogicznej,
11. w trakcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapewnić uczniom warunki nie stwarzające
zagrożeń dla zdrowia czy życia uczniów,
12. pełnić dyżury nauczycielskie zgodnie z planem dyżurów,
13. powiadomić rodziców w przypadku niepodporządkowania się ucznia statutowi szkoły.

Nauczyciele specjaliści.
Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego należy:
1) indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzicami wymagającymi
jej;
2) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle
niepowodzeń szkolnych;
3) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i
środowiskowych;
4) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów
wychowawczych i rodzinnych;
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5) koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej przez
ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny;
6) koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki
świadczące pomoc społeczną;
7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;
8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych z
etapem rozwojowym uczniów;
9) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
11) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej;
12) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań
wychowawczych nauczycieli.

§ 16
Prawa i obowiązki uczniów
1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i
poszanowanie godności,
c) korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także
światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w
nauce,
h) pomocy w przypadku trudności w nauce,
i) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
k) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w
organizacjach działających w szkole.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza
dotyczących:
a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły,
c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
d) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
3. Zabrania się noszenia kolczyków i biżuterii umieszczonych na twarzy.
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4. Uczeń za zgodą nauczyciela podczas zajęć może używać sprzętu elektronicznego ( komórki,
kamery ).

3.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.
1. Jeśli prawa ucznia zostały złamane, a uczeń nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o
pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga lub/i psychologa i Dyrektora Szkoły.
2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca:
1) zapoznaje się z opinią stron;
2) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem lub/i
psychologiem w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego
każda ze stron będzie zadowolona;
3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog lub /i
psycholog przekazują sprawę Dyrektorowi Szkoły;
4) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy
uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje Dyrektor
Szkoły.
3. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika
zespołu, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga lub /i psychologa i
Dyrektora Szkoły, którzy:
1) zapoznają się z opinią stron;
2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego
rozwiązania polubownego;
3) jeśli na wcześniejszych etapach postepowania nie doszło do ugody pomiędzy
stronami, Dyrektor Szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania
sprawy.
4. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego
praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana
publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.
5. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga/lub/i psychologa Dyrektora
Szkoły w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
6. Wychowawca, pedagog i Dyrektor Szkoły podejmują działania na wniosek ucznia, jego
rodziców, Samorządu Uczniowskiego.

§ 17

Nagrody i kary stosowane wobec uczniów.
1. Nagrody:
- pochwała wychowawcy klasy,
- pochwała dyrektora szkoły w obecności zespołu klasowego,
- pochwała dyrektora szkoły na apelu szkolnym,
- pochwała dyrektora szkoły oraz wysłanie listu pochwalnego lub gratulacyjnego do
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rodziców,
- nagrody rzeczowe i pieniężne.
2. Kary:
- upomnienie ustne wychowawcy,
- pisemna nagana wychowawcy,
- nagana dyrektora szkoły z wpisaniem do akt,
- przeniesienie do równoległej klasy,
- skreślenie z listy uczniów szkoły.
3. Przypadki w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do
skreślenia ucznia z listy uczniów:
a) popełnienie przestępstwa ściganego z mocy prawa,
b) picie alkoholu na terenie szkoły, używanie środków odurzających,
c) przychodzenie do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
d) opuszczenie w ciągu jednego roku szkolnego ponad 60 godzin lekcyjnych bez
umotywowanego usprawiedliwienia,
e) dwukrotne otrzymanie nagany dyrektora w ciągu roku szkolnego,
f) używanie gróźb wobec nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
g) zwracanie się do nauczycieli i innych pracowników szkoły w sposób obraźliwy,
wulgarny lub uwłaczający ich godności,
h) używanie wobec uczniów przemocy fizycznej, szantażu, gróźb i psychicznego
znęcania się,
i) inne szczególne przypadki nagannego zachowania ucznia.
4. Uczeń ma prawo odwołać się od otrzymanej kary:
a) odwołanie w formie pisemnej uczeń składa u dyrektora szkoły poprzez swego
wychowawcę, przedstawiciela samorządu uczniowskiego lub pedagoga szkolnego,
b) termin składania odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania kary.
5. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary. Informacja ta przekazana jest w formie pisemnej listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru.
6. W przypadku kary skreślenia z listy uczniów, uczeń nie może się ubiegać o ponowne
przyjęcie do Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka.

§ 18
Rodzice mają prawo do:
1. zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
2. indywidualnych spotkań z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w czasie ich
cotygodniowych dyżurów,
3. trzech wywiadówek w ciągu roku szkolnego,
4. spotkań z wszystkimi nauczycielami podczas wywiadówek,
5. bieżącego informowania o ocenach cząstkowych z poszczególnych przedmiotów,
6. otrzymania informacji o przewidywanym okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym.
Rodzice mają obowiązek:
1. interesować się praca domową swego dziecka,
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2.
3.
4.
5.
6.

systematycznie kontrolować wpisy znajdujące się w dzienniku elektronicznym ucznia,
zapewnić warunki umożliwiające pracę domową dziecka,
umożliwić dziecku dostęp do podręczników wskazanych przez szkołę,
współdziałać z wychowawcą klasy w celu osiągnięcia dobrych wyników wychowawczych,
reagować na niepokojące sygnały ze strony szkoły.

§ 19
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży
1. Organizowane są spotkania dyrekcji szkoły oraz wychowawców z rodzicami, na których
rodzice zaznajamiają się z :
a) zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole i danej klasie,
b) przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
c) możliwości uzyskiwania informacji w sprawach swego dziecka, jego sprawowania
postępów i przyczyn trudności w nauce,
d) możliwościami uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego
kształcenia swych dzieci.
2. Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór
pedagogiczny opinii na temat szkoły.
3. Spotkania z rodzicami organizowane są zgodnie z kalendarzem organizacyjnym szkoły.
4. W uzasadnionych przypadkach wychowawcy mogą organizować dodatkowe spotkania z
rodzicami.
5. Rodzice mogą uzyskiwać informacje od nauczycieli w sprawach swoich dzieci w
wyznaczonych godzinach w każdym tygodniu nauki.
6. W przypadkach niepodporządkowania się uczniów statutowi szkoły , wychowawcy pisemnie
informują rodziców o zaistniałym fakcie.

§ 20
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Tablice i pieczęcie poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę
zespołu i nazwę odpowiedniej szkoły.
3. Pieczęć urzędowa odpowiedniej szkoły wchodzącej w skład zespołu nie zawiera nazwy tego
zespołu.
4. Zespół posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
5. Nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do noszenia w widocznym
miejscu identyfikatora. W przypadku braku identyfikatora własnego, uczeń za opłatą
wypożycza identyfikator zastępczy pobierany w portierni szkoły.
6. Uczeń ma obowiązek nosić odpowiedni strój:
a) na uroczystości szkolne uczniowie ubierają się w białą koszulę, krawat z logo szkoły i
ciemne spodnie
b) na terenie szkoły uczniowie noszą koszulkę polo z logo szkoły ( z rękawem krótkim w
okresie ciepłym i długim w okresie chłodnym), oraz długie ciemne spodnie kroju
klasycznego.
c) uczeń, który nie jest ubrany w strój szkolny podlega karom przewidzianym w statucie
szkoły
7. Zespół szkół prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
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przepisy.
9. Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy.
10. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny.

Statut zatwierdzono na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 19.09. 2013 r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2
im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu
Na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 7/2014/2015 z dnia 18.09.2014r. wprowadza się
zmiany w par 20.
pkt. 6 a) i b) Statutu
d) na uroczystości szkolne uczniowie ubierają się w białą koszulę, krawat z logo szkoły i
ciemne spodnie
e) na terenie szkoły uczniowie noszą koszulkę polo z logo szkoły ( z rękawem krótkim w
okresie ciepłym i długim w okresie chłodnym), oraz długie ciemne spodnie kroju
klasycznego. Dopuszcza się w maju i czerwcu strój w formie koszulki z krótkim
rękawem w ciemnym, jednolitym kolorze dla dziewcząt i chłopców oraz spódnic do
kolan dla dziewcząt i krótkich spodni do kolan w ciemnym i jednolitym kolorze dla
obu płci.
Otrzymuje brzmienie:
pkt. 6 a) i b)Statutu
a) na uroczystości szkolne uczniowie ubierają się w białą koszulę, krawat i ciemne
spodnie
b) na terenie szkoły uczniowie noszą długie ciemne spodnie kroju klasycznego.
Dopuszcza się w maju i czerwcu strój w formie koszulki z krótkim rękawem w
ciemnym, jednolitym kolorze dla dziewcząt i chłopców oraz spódnic do kolan dla
dziewcząt i krótkich spodni do kolan w ciemnym i jednolitym kolorze dla obu płci.

Zatwierdzono na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 18.09.2014r.
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