
             
                                       
 
                              Statut  Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych 
       zwanego dalej Gimnazjum dla Dorosłych  Wojewódzkiego 

     Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu 
                                                                  / Tekst  jednolity / 
 
        §  1. 
 

1. Gimnazjum dla Dorosłych jest publiczną szkołą stacjonarną 3 - letnią kształcącą 
uczniów  -  uczestników OHP zwanych dalej uczniami. 

 
2. Szkoła nosi nazwę : Gimnazjum dla Dorosłych  Wojewódzkiego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu. 
 

3. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia  
Zawodowego w Szczecinie  z siedzibą w Świnoujściu. 
 

             4.   Siedziba szkoły mieści się w Centrum Kształcenia Zawodowego   WZDZ  
                   w Świnoujściu  
 

        §   2. 
 

1. Szkoła realizuje cele  i  zadania określone w ustawie z dnia 7 września  1991 r.  
o systemie oświaty ( DZ. U.  z 2004 r. Nr 256  poz. 2572 ze zmianami. 

 
2. Głównym celem szkoły jest   :   
 

-     umożliwienie młodzieży zaniedbanej wychowawczo i  wymagającej specjalnej  
troski  uzupełnienia wykształcenia ogólnego i  przyuczenie do  wykonywania              
określonej pracy  

 

- sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb z uwzględnieniem 
możliwości szkoły  

 
          -     realizowanie programów szkoły : w zakresie wychowawczym i profilaktycznym 

( Załączniki  Nr  1 i 2 ) 

- program wychowawczy szkoły  i  profilaktyki dostosowane są do potrzeb  
rozwojowych  uczniów i uchwalone zostają  przez radę pedagogiczną po 
zasięgnięciu opinii  rady rodziców  i  samorządu uczniowskiego. 
 

3. Uczniowie przyuczać się będą do wykonywania określonej pracy w wybranych przez  
siebie specjalnościach wykazanych w klasyfikacji zawodów określonych przez  

                   MEN i S. 
 

4. Organizacją przyuczenia do wykonywania określonej pracy zajmować się będzie  
16 – 12  OHP  w Świnoujściu. 

 
5. Cykl kształcenia ogólnego w szkole jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych 

planów nauczania obowiązujących w szkołach publicznych gimnazjalnych dla 
dorosłych. 
 

 6.   W szkole prowadzony będzie system doradztwa związany z wyborem kierunku 



                    kształcenia  przy współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.  
  

                                                         
            7.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziałach tworzą zespół, którego zadaniem  
                   jest ustalenie zestawu programów kształcenia ogólnego  i programu nauczania 
                   w danym zawodzie z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego  i  zawodowego.                                                 
 
            8.    Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów prowadzi się zgodnie            

      z obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
      klasyfikowania  i promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz przeprowadzania  
      sprawdzianów  i  egzaminów w szkołach publicznych  (Załącznik  Nr  3) 
 

        1. Podstawą klasyfikowania w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne  
            przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
            określonych w szkolnym planie nauczania, przeprowadzone w terminie  
            wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
 
       2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na zajęcia 
            edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania w wymiarze co najmniej 
                        50 %  czasu przeznaczonego na te zajęcia  i z zajęć tych otrzymał oceny          
            pozytywne. 
 
                   3. W przypadku, gdy słuchacz otrzyma ocenę negatywną z zajęć edukacyjnych jest 
            obowiązany wykonać  w terminie określonym przez nauczyciela z tych zajęć 
            wykonać pracę kontrolną i warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego 
            jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach 
            wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 
 
       4.  Egzamin semestralny w szkole z języka polskiego, języka obcego, matematyki 
             składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy 
             semestralne zdaje się  w formie ustnej. Egzaminy prowadzą nauczyciele  uczący 
             poszczególne zajęcia edukacyjne  i  przygotowują zagadnienia  egzaminacyjne.
   - zestawy pytań, które  objęte  są  tajemnicą służbową. 
 
                    5.  Ustny egzamin może nauczyciel prowadzić w formie testu jednakowego dla      
                         wszystkich zdających / test objęty jest tajemnicą służbową /. 
              W przypadku otrzymania negatywnej oceny z testu  nauczyciel przeprowadza 
  rozmowę  nt.  Zagadnień ujętych w teście i wystawia ocenę klasyfikacyjną za  
  egzamin ustny.   
              Oceny z części ustnej i pisemnej egzaminów semestralnych ustala się według  
  obowiązującej  skali . Rozporządzenie MEN 30.04.2007 r. §  13 ust. 2 z późn. zm 
.  
        6.   Oceny z egzaminu nauczyciel egzaminator wpisuje do karty egzaminacyjnej, 
      która zawiera :  imię i nazwisko ucznia, Pesel, klasę, semestr , rok szkolny, 
   wykaz przedmiotów objętych egzaminem, nazwisko i imię nauczyciela    
   egzaminującego, ocenę za egzamin, datę egzaminu, podpis nauczyciela  
   wystawiającego ocenę za egzamin. Kartę egzaminacyjną podpisuje wychowawca 
   klasy  i dyrektor szkoły.  Oceny z karty egzaminacyjnej wychowawca  klasy  
   przepisuje do arkusza ocen ucznia . Karta egzaminacyjna stanowi załącznik do 
   arkusza  ocen  każdego  ucznia. 
 
        7.   Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego  i 
              zdawany jest u pracodawcy w porozumieniu z Komendą OHP w miejscu. 
              Komenda  OHP oceny przekazuje do wychowawcy klasy, celem dokonania  
              wpisu  do arkuszy ocen. 
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        8. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu               
  w wyznaczonym terminie zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym     
  wyznaczonym  przez dyrektora szkoły.                                                                    
                                                                                                                                                               
   
          9. Termin dodatkowy  wyznacza się po zakończeniu pierwszego semestru, nie  
              później niż do końca lutego, a po zakończeniu drugiego semestru nie później niż 
              do dnia 31 sierpnia. Słuchacz , który nie zdał egzaminu semestralnego nie     
              otrzymuje promocji na semestr wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 
   
                    10.Z egzaminu semestralnego  może  być zwolniony słuchacz, jeżeli z części pisemnej 
             tego egzaminu  ustnego otrzymał ocenę bardzo dobrą  oraz w ciągu semestru był     
             aktywny na  zajęciach i uzyskał oceny pozytywne. 
 
                   11.Słuchacz może zdawać egzamin  poprawkowy w  przypadku uzyskania      
            niedostatecznej   oceny z jednego lub dwóch egzaminów semestralnych. 
                        Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia         
            edukacyjne. Egzamin  poprawkowy nie dotyczy słuchacza, któremu wyznaczono 
            dodatkowy termin egzaminu semestralnego (punkt 7). 
 
                   12.Słuchacz, który nie zdał egzaminu semestralnego, nie otrzymuje promocji na   
                       wyższy i zostaje skreślony z listy  słuchaczy. 
 
       13. Dyrektor szkolny na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony  sytuacją  życiową 
           lub  zdrowotną złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych 
          może  wyrazić zgodę na powtórzenie semestru. 
       
       14. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. 
          W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady  
                      pedagogicznej  może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi  
                      w okresie  kształcenia w danej szkole. 
  
      15. Słuchacz kończy szkołę gimnazjalną , jeżeli  uzyskał oceny klasyfikacyjne  z    
         obowiązkowych  zajęć edukacyjnych  wyższe od oceny niedostatecznej, zdał  
         egzaminy semestralne i przystąpił  do egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku 
         nauki. 
    

 
           9.     Szkoła  i  OHP  w ramach posiadanych możliwości udzielać będą pomocy i  uczniom  

    znajdującym się w trudnej sytuacji losowej współpracując z radą rodziców   i 
    ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami. 
 

10.    Nauczyciele  uczący w oddziale  wspólnie z  16 – 12  OHP  w  Świnoujściu  
współpracują z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) przy opracowywaniu programu        
wychowawczego .  

                   
               §  3. 

 
           1. Organami szkoły są : 
 

1) dyrektor szkoły; 
2) rada pedagogiczna; 
3) rada rodziców; 
4) samorząd uczniowski. 
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            §   4. 
 
           1. Do kompetencji  dyrektora szkoły należy podejmowanie decyzji w sprawach : 

 
*  wydatkowania funduszy przeznaczonych na szkołę w ramach    
    zatwierdzonego preliminarza budżetowego; 
*  zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły; 
*  zatwierdzania  regulaminów, o których mowa w  § 5 ust. 4  i  §  6 ust.  3 
    niniejszego statutu; zatwierdzenie tych regulaminów wymaga pozytywnej  
    opinii rady pedagogicznej; 
*  nagród i kar udzielanych pracownikom szkoły; 
*  występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  
    w sprawach odznaczeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły; 

                             *  skreślania uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej po  
                                 zasięgnięciu  opinii samorządu uczniowskiego; 
                             *  zawieszenia uchwały rady pedagogicznej w przypadku niezgodności z  

   przepisami prawa; organem właściwym dla rozstrzygania sprawy w  
   przypadku działalności szkoły jest Kurator Oświaty, w pozostałych 
   przypadkach organ prowadzący szkołę; 

                              * wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 
 

            2.  Do obowiązków dyrektora szkoły należy : 
*  kierowanie działalnością szkoły; 
*  sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 
*  sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły, w tym poszczególnych   
    pracowników; 
*  kierowanie pracą rady pedagogiczne; w tym przedstawianie jej dwa razy   
    w roku szkolnym spostrzeżeń pohospitacyjnych oraz informacji dotyczących      
    jakości pracy szkoły; 

    *  opracowanie raportu z działalności edukacyjno –  wychowawczej szkoły; 
*  opracowanie struktury organizacyjnej szkoły, w tym planu nauczania 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   
    szczególności zgodności z przepisami BHP  i  innymi aktami prawnymi  
    ochrony pracy młodzieży  i dorosłych. 
*  realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej 
    kompetencji. 

             3.  Dyrektor odpowiada za :    
      * przestrzeganie dyscypliny budżetowej; 

* 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; 
* prawidłowe prowadzenie polityki kadrowej. 
 

      4. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz. 
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            §  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 opracowany  i 
              uchwalony przez radę. (Załącznik Nr  4 ) 
 
      .5     Do kompetencji rady pedagogicznej należy :     
              * zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
              * opracowanie i uchwalanie regulaminu działalności rady pedagogicznej; 
                          * podejmowanie uchwał w sprawie nagród i kar udzielanych uczniom, w tym   
                             skreśleniu z listy uczniów; 
                          * wybór przedstawicieli rady szkoły, w  przypadku utworzenia takiego organu; 
                          * ustalanie  kryteriów ocen z zachowania oraz trybu odwołania; 
                          * 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; 
                          *  występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora  

 lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
 
                    6.   Posiedzenia  Rady Pedagogicznej  są protokołowane  „w Księdze Protokołów 
               Zespołu Szkół Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 
               z siedzibą w Centrum Kształcenia zawodowego 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  1 / 2  ogólnej 
                           liczby rodziców danej klasy. 
   
         3   Strukturę, zasady wyboru osób funkcyjnych oraz tryb pracy określa regulamin 
                          działalności rady rodziców . ( Załącznik Nr  5)                                                                                                               
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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. (Załącznik Nr  6) 
 

                    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. Struktur ę, tryb  i zasady działania samorządu uczniowskiego  określa regulamin  
opracowany przez samorząd uczniowski w oparciu o statut szkoły.  
(Załącznik Nr 7) 

                                                                                   
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  
   przedstawienie ich właściwym  organom szkoły; 
* wyra żania opinii dotyczących  programu wychowawczego  i profilaktyki; 

   
                                                                                  §  8. 
 

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

     §   9. 
 

1.     Organy wymienione w  §  3 ust. 1  pkt 2  do  4  i w §  8  ust.  2 nie mogą                               
                          reprezentować  szkoły na zewnątrz. 
 
                  2.     Organy wymienione w § 3 ust. 1  pkt  1,2,3  i  w  §  8  mogą wnioskować o  
                          wprowadzeniu zmian do statutu. 
 

                                                                      §  10. 
                1.     Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział  liczący  od   20  do  30  uczniów. 
   
                2.     Każdy oddział znajduje się pod opieką wychowawcy. 
 

   3.    Zajęcia dydaktyczne odbywają się  3 razy w tygodniu. 
 

   4.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
 

   5.    Zajęcia praktyczne przyuczające do wykonywania określonej pracy odbywają się                 
          dwa razy w tygodniu. 
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     §  11. 

 
         1.    Komendant OHP sprawuje nadzór nad realizacją przyuczenia do wykonywania              
                określonej pracy i współpracuje w tym zakresie z dyrektorem szkoły. 

    
      §  12. 

 
        1.    Środki finansowe na prowadzenie Gimnazjum pochodzą z organu prowadzącego  
               oraz Miasta Świnoujścia w postaci dotacji  na jednego ucznia – zgodnie z Art.80  
               ustawy o systemie oświaty  w wysokości określonej uchwałą Rady Miasta  
               Świnoujścia  i  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świnoujścia. 

 
                                                                                     §  13. 
 

        1.    Uczniowie mają dostęp  do  księgozbioru biblioteki szkolnej  i  innych źródeł   
                      informacji na zasadach określonych w regulaminie biblioteki. 
 

        2.    Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb  i  
               zainteresowań uczniów, zadań edukacyjno - wychowawczych szkoły, doskonalenia 
               warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród  

         rodziców oraz w miarę  możliwości wiedzy o regionie. Głównym zadaniem 
         nauczyciela bibliotekarza jest organizowanie  wewnątrzszkolnego doskonalenia  
         poprzez : 
 

                      *  udostępnianie książek i innych źródeł informacji uczniom i nauczycielom. 
                      *  tworzenie warunków do poszukiwania  i porządkowania informacji z różnych 
                         źródeł oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się  techniką informacyjną; 
                     *  rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów; 
                     *  wyrabianie nawyku czytania, uczenia się; 
                     *  organizowanie działań rozwijaj ących wrażliwość kulturow ą  i społeczną poprzez 
                        włączanie młodzieży do aktywnego udziału w uroczystościach  wyznaczonych 
                        kalendarzem imprez; 
                    *  prowadzenie lekcji przysposobienia bibliotecznego. 
 
                       §  14. 
 
             1.    Szczegółową organizację szkoły określa arkusz organizacyjny, opracowany przez 

       dyrektora szkoły do dnia  30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez  organ     
       prowadzący do dnia 30 maja danego roku, po zaopiniowaniu go w zakresie  
       zgodności  z przepisami prawa oświatowego przez Kuratora Oświaty. 

    
              2.    Arkusz organizacji Gimnazjum zawiera : 

 
        *  liczbę pracowników szkoły ( w tym pracowników zajmujących stanowiska 

                         kierownicze ) 
    

        *  ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych. 
 

 
  3.     Dyrektor Gimnazjum, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji               
          Gimnazjum z zachowaniem ochrony zdrowia  i  higieny pracy  ustala 
          tygodniowy rozkład zajęć. 
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       §  15. 
 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz w zależności od potrzeb innych pracowników 
szkoły. 

 
2. Nauczyciele i  inni pracownicy szkoły są zatrudnieni na podstawie  umowy o pracę  

lub umów zlecenia. 
 

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

 
4. 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 dydaktyczno – wychowawczą  i opiekuńczą, jest 
                      odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych 
                      jego opiece słuchaczy. 

 
  2.   Do obowiązków nauczyciela należy : 

 
            *  wspieranie rozwoju psychicznego uczniów, ich zdolności  i zainteresowań; 

                         *  bezstronność  i  obiektywizm  w ocenie uczniów oraz ich sprawiedliwe  
                             traktowanie; 
                         *  systematyczne ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów; 
                         *  ustalenie zakresu wymagań na poszczególne stopnie i poinformowanie  
                             o nim uczniów  i rodziców; 
                         *  udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu  
                             o rozpoznawanie potrzeb uczniów; 
                         *  ochrona uczniów przed demoralizacją  i uzależnieniami; 
                         *  systematyczna współpraca i współdziałanie z rodzicami  uczniów; 
                         * doskonalenie umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy 
                            merytorycznej , w tym również w zakresie psychologii rozwojowej; 
                         * coroczne opracowanie rozkładów materiału w oparciu o podstawy programowe 
                            i obowiązujący program nauczania; 
                         * dbałość o pomoce naukowe i sprzęt szkolny. 

 
   3.  Nauczyciel ma prawo : 

                         * wprowadzania nowych metod , technik  i środków pracy z uczniem; 
                         * tworzenia innowacyjnych, nowatorskich, autorskich programów; 
                         * podejmowania różnorodnych inicjatyw wzbogacających  funkcjonowanie 
                            szkoły; 
                         * tworzenie atmosfery w szkole m.in. poprzez tradycje, zwyczaje, obrzędy. 
                                                 
 

                            §   17. 
 

1. Obsługę administracyjno – gospodarczą  i  finansową szkoły zapewniają 
pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego Wojewódzkiego Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu. 
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                                                                                §  18. 
 
                1.   Obowiązki innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy. 
 
                                                                               §  19. 
 
                1.  Rekrutację uczniów prowadzi 16 – 12  OHP  w Świnoujściu w oparciu  
                     o rozporządzenie MEN i S  z dnia  15 lipca 2004 r. w sprawie przypadków  w 
                     których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę , która ukończyła 16  lub  15  
         lat Dz. U. Nr  169  poz.. 1768. 
 
                2.  Do szkoły przyjmowani są uczniowie spełniający warunki : 
 

  - ukończone  15 lat i brak pozytywnych rokowań ukończenia gimnazjum dla       
    młodzieży; 

       -  przedłożenie świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej; 
       -  przedłożenie pozytywnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej; 
       -  skierowanie ucznia przez szkołę macierzystą do gimnazjum dla dorosłych; 
       -  przedłożenie zaświadczenia Lekarza Medycyny Pracy stwierdzające brak 
          przeciwskazań do nauki w danym zawodzie; 
  -  przedłożenia zawartej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

 
                2a. Pracodawcę dla  uczniów odbywających naukę w celu przygotowania zawodowego  
          poszukują rodzice / prawni opiekunowie / w porozumieniu z  16 - 12  OHP   
                      w Świnoujściu. 
 
      3.   Szkoła przestrzega praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka  oraz 
                      trybu składania skarg w przypadku ich naruszania. 
 
                                                                             §   20. 
               1    Uczeń ma prawo : 

        1)  korzystania z właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnego 
                          z zasadami higieny pracy umysłowej, 
                     2)  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 
                          bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy  fizycznej  

             bądź psychicznej. 
 

              2     Uczeń ma obowiązek : 
                    2.1  Systematycznego uczęszczania na zajęcia i rozwijanie swoich umiejętności.  
        2.2  Zachowywania się w każdej sytuacji godnie i kulturalnie. 
                    2.3  Odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, osób starszych, innych        
               pracowników  szkoły i zakładów pracy, w których odbywają się praktyki    
   zawodowe. 
        2.4   Przeciwdziałać wszelkim sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu. 
        2.5   Dbania o mienie szkoły, porządek i estetykę pomieszczeń : 
        a) uczeń winny szkody jest materialnie odpowiedzialny za dokonane                                
                       zniszczenia 
                   b) usunięcie zniszczenia  musi nastąpić niezwłocznie 
        2.6   Przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 
                elektronicznych na zajęciach  lekcyjnych i warsztatowych. 
        2.7  Ubierać się schludnie, estetycznie i niewyzywająco. 
        2.8  Przestrzegania zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych                 
               środków  odurzających. 
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               3.   Uczeń jest nagradzany za : 

 
        1)   wyróżniające się i wzorowe wyniki w nauce teoretycznej  i  praktycznej, 

                     2)   wzorową frekwencję, 
                     3)   pracę społeczną; 

        4)   wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu, 
                      
               4.  Rodzaje nagród : 
 
                     1)  list gratulacyjny wychowawcy klasy; 
                     2)  list gratulacyjny dyrektora szkoły; 
                     3)  dyplom uznania;                     
                     4)  nagroda rzeczowa; 
                     5)  inna nagroda uchwalona przez radę pedagogiczną 
 

5.     Uczeń za nieprzestrzeganie postanowień  §  20  ust. 2  niniejszego  statutu może być 
        ukarany : 
 
       1) upomnieniem udzielonym przez wychowawcę, 

                    2) naganą pisemną udzieloną przez wychowawcę, 
       3) pisemnym ostrzeżeniem przez dyrektora  szkoły o możliwości skreślenia z listy 
            uczniów z powiadomieniem rodziców. 

 
6. Rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy, Komendanta Ochotniczego Hufca  

Pracy w przypadku uczniów będących poza obowiązkiem szkolnym podejmuje 
uchwałę o skreśleniu ucznia z listy szkoły  w przypadku zachowań nagannych,  
a w  szczególności  : 
-  zachowania wulgarnego  i  agresywnego, 
-  spożywania alkoholu lub innych środków odurzających. 
-  fałszowania dokumentów. 
-  nieusprawiedliwionego opuszczenia zajęć lekcyjnych lub praktyki zawodowej 

                       powyżej 50% , 
 

7. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu ucznia będącego w obowiązku 
szkolnym i przekazaniu go do szkoły  macierzystej  na uzasadniony wniosek 
wychowawcy  klasy i Komendanta OHP w przypadku : 

     -  rozwiązania umowy o pracę  przez pracodawcę z winy ucznia, 
                   -  zachowania wulgarnego  i  agresywnego, 
                   -  spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, 
                   -  fałszowania dokumentów, 

-  nie rokowania ukończenia szkoły 
-  nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć lekcyjnych lub praktyki zawodowej  

                       powyżej  50%. 
 

 8.  Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o  
      udzielonej karze. 

 
             9.   Uczeń ma prawo odwołać się od udzielonej kary w ciągu 7 dni do dyrektora 
                   szkoły. 
 
          10.    Wykonanie kary może być przez dyrektora szkoły zawieszone na czas  
                   próby nie dłużej niż 3 miesiące  na prośbę rodziców  lub organów szkoły  
                   wymienionych  §  3 pkt  3  i  4.  
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                        §  21 
 

1. Środki finansowe szkoły pochodzą z : 
 

*  środków otrzymywanych z organu prowadzącego szkołę; 
                   *  dotacji przewidzianych art. 80   ustawy o  systemie oświaty 
           
                   *  dobrowolnych wpłat rodziców i  innych sponsorów; 
                   *  działalności warsztatów szkoleniowo – produkcyjnych CKZ w Świnoujściu. 
 
 2.   Dokumentacja finansowa jest prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi                          
       w szkołach publicznych. 
 
                                                                             §  22. 
 
            1.   Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści : 
 
      1.1.  Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu 
  Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu 
  72-602  Świnoujście ul. Norweska 12a. 
                          tel (0-91) 321 51 36  fax  (0-91)  321 60  12 
 
      1.2.  Zespół Szkół Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
  w Szczecinie, z siedzibą  w  Świnoujściu  72-602 Świnoujście ul. Norweska 12a 
  tel (0-91) 321 51 36  fax  (0-91)  321 60  12 
        
                  1.3.  Zespół Szkół Gimnazjum dla Dorosłych  w Świnoujściu  
                          72-602  Świnoujście ul. Norweska 12a. 
                          tel (0-91) 321 51 36  fax  (0-91)  321 60  12 
 
      2.   Urzędowej okrągłej   Ø 36   i   Ø 20  z godłem  i napisem  w otoku : 
 
            Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia 
           Zawodowego w Świnoujściu. 
 
                                                                              §   23. 
 
           1.     Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi  przepisami. 
              
                                                                              §   24. 
 
           1.      Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.                                           
 

      
              §   25.                 

 
1. Pierwszy statut nadaje  WOJEWÓDZKI  ZAKŁAD DOSKONAL ENIA  

                     ZAWODOWEGO  W  SZCZECINIE. 
 
           2.      Zmiany i  uzupełnienia  do statutu szkoły mogą być dokonywane na wniosek 
                    jednego z organów szkoły, 

3. Zmiany zatwierdza rada pedagogiczna szkoły.                                                           11 
 



 
           4.      Wszelkie zmiany  do statutu  zatwierdzane są przez organ prowadzący szkołę po 
       uzgodnieniu  z organem nadzorującym pod względem zgodności z prawem. 
 
                                                                             §   26. 
 
           1.      We wszystkich sprawach nie uregulowanych w statucie decyzje podejmuje organ  
        prowadzący szkołę. 
 
            2.     Decyzja organu prowadzącego szkołę jest  ostateczna. 
              
                                                                               §   27. 
 
           1.     Regulaminy, o których mowa w statucie, winny  być opracowane  i uchwalone przez 
                   radę pedagogiczną na posiedzeniu organizacyjnym, dotyczącym uruchomienia                           
                   szkoły i jej funkcjonowania w roku szkolnym i zatwierdzone przez dyrektora szkoły. 
 
 
       Podstawa prawna :  
 
             1. Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
     publicznych szkół z dnia 9 lutego 2007 r. 
             2. Uchwała Nr 2 / 2005 z dnia 31.03.2005 r. Zarządu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia    
     Zawodowego w Szczecinie. 
             3. Uchwala nr 7 / 2010 Zarządu Wojewódzkiego Zakładu  Doskonalenia  Zawodowego  
                 w Szczecinie z dnia 30.06.2010 r. 
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
     warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  oraz 
     przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 
     (Dz. U. Nr 156 poz. 1046).           
             5. Uchwała rady pedagogicznej  z dnia 15.09.2010 r. 
         

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            12 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                           

 
 


