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Podstawa prawna: 

 

1. Akt założycielski – Uchwała Rady Powiatu nr  XLIX/245/2002   z dnia 28 lutego 2002    

 

2. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

    

3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  20 listopada 

1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  

 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1943) . 

 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949); 

 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

60, 949); 

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1379). 

 

8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 

wprowadzające, Karta Nauczyciela. 

9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 573). 

10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 

2014 r., poz. 1182). 

 

11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2016 

r., poz. 1870 ze zm.). 

 

12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. 

z 2017 r. , poz. 697). 

 

13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 

2012 r. poz. 788). 

 

14.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013  r.,  poz. 267).  

 

15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 r., poz. 902). 
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DZIAŁ I Przepisy ogólne 

Rozdział 1 Informacje ogólne o Zespole Szkół Ponadpodstawowoych 

 

§ 1.    Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Zespole Szkół – należy przez to rozumieć  Zespół Szkół  Ponadpodstawowych z siedzibą 

w Ornontowicach; 

2) statucie Zespołu Szkół – należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych z siedzibą w Ornontowicach; 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

z siedzibą w Ornontowicach; 

4) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych z siedzibą w Ornontowicach; 

5) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych z siedzibą w Ornontowicach; 

6) Samorządzie Uczniowskim – – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski w   Zespole  

Szkół Ponadpodstawowych z siedzibą w Ornontowicach; 

7) wicedyrektorze i Kierowniku Szkolenia Praktycznego – należy przez to rozumieć 

Wicedyrektora i Kierownika Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych z siedzibą w Ornontowicach; 

8) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

z siedzibą w Ornontowicach; 

9) programie profilaktyczno-wychowawczym – należy przez to rozumieć dokument 

wewnętrzny, wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych z siedzibą w Ornontowicach. 

 

§ 2. 1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych z siedzibą w Ornontowicach, zwany dalej 

Zespołem Szkół, jest placówką publiczną, która: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego  

i podstawę programową kształcenia w zawodach.  Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji 

Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów. 

2. Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek przy ulicy Dworcowej 1 w Ornontowicach . 

3. Organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. 

4. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Śląski Kurator Oświaty. 
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5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych z siedzibą w Ornontowicach używa nazwy: Zespół 

Szkół Ponadpodstawowych.  

6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. Może być również używany skrót: 

ZSP Ornontowice. 

7. W skład Zespołu Szkół wchodzą: 

1) 5 – letnie Technikum na podbudowie szkoły podstawowej; 

2) 4 – letnie Technikum na podbudowie gimnazjum; 

3) 3 – letnia Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej; 

4) 3 – letnia Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie gimnazjum z oddziałami 3-letniej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej na podbudowie gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 i 

2018/2019; 

5) 4 – letnie Liceum Ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej; 

6) 3 – letnie Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum; 

 

8. Pełna nazwa szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych brzmi: 

1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych - Technikum w Ornontowicach; 

2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych - Branżowa Szkoła I Stopnia w Ornontowicach; 

3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ornontowicach dla 

oddziałów II i III w r. szk. 2017/2018 oraz oddziałów III w r. szk. 2018/2019; 

4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych – Liceum Ogólnokształcące w Ornontowicach. 

 

9. Zespół Szkół używa podłużnej pieczęci urzędowej dla Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych o treści:  

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

         43-178 Ornontowice, ul. Dworcowa 1 

         tel. 32 2354600  

NIP 9690905780  Regon 000096164 

 

10. Tablica Zespołu Szkół ma następującą treść: 

1) ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ORNONTOWICACH; 

2) ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – TECHNIKUM  

W ORNONTOWICACH 

3) ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

W ORNONTOWICACH; 

11. Pieczęcie podłużne szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

mają następującą treść: 

1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych 



6 

 

43-178 Ornontowice, ul. Dworcowa 1 

Tel. (0-32) 2354600 fax (0-32) 2354630 

Regon 000096164 

2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

Technikum 

43-178 Ornontowice, ul. Dworcowa 1 

tel. 32 2354600  Regon 276145718 

3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

Branżowa Szkoła I Stopnia 

43-178 Ornontowice, ul. Dworcowa 1 

tel. 32 2354600 Regon 276633659                                   

12. Pieczęcie okrągłe wykonane przez Mennicę Państwową mają następującą treść:  

1) Technikum w Ornontowicach; 

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ornontowicach; 

3) Branżowa Szkoła I Stopnia  w Ornontowicach; 

4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach. 

       13. Szkoła kształci w Technikum, Liceum Ogólnokształcącym oraz w Branżowej Szkole I 

Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej.            

 

14. Cykl kształcenia w Zespole Szkół regulują przepisy szczególne odnoszące się do 

poszczególnych typów szkół wchodzących w jego skład. 

15. Zespół Szkół posiada sztandar. 

 

DZIAŁ II Organy  Zespołu Szkół i ich kompetencje. 

 

Rozdział 1 Organy Zespołu Szkół 

 

        § 9. 1.Organami  Zespołu Szkół są: 

 

1) Dyrektor Zespołu Szkół; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

  2. Każdy z wymienionych w § 9 ust. 1  organów działa zgodnie z ustawą – Prawo 

oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych 

przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

 

        3. Organy Zespołu Szkół są wspólne dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych. 
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Rozdział 2 Dyrektor 

 

  § 10. Dyrektor Zespołu Szkół: 

       1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz 

reprezentuje szkołę na zewnątrz;                                                                                                                                       

       2. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców oraz 

przewodniczy Radzie Pedagogicznej;                                                                                                                                    

       3. wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; 

niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący;                                                                                        

       4. powierza stanowiska kierownicze w szkole i odwołuje z nich, po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;                                                                                                                        

       5. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

       6. przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły, występuje z wnioskami po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników; 

       7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

       8. opracowuje arkusz organizacyjny; 

       9. dba o powierzone mienie; 

       10. wydaje polecenia służbowe; 

       11. dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

       12. prowadzi procedurę awansu zawodowego nauczycieli; 

       13. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 

       14. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną;  

       15. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie 

ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub 

odpowiedniej jego części; 

      16. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

      17. na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką 

dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki 

drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego, a ucznia z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia; 

      18. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 

      19. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych                            

i sprawdzających;   

      20. realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela”; 

      21. współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim; 

      22. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami, w szczególności w okresie dużych mrozów, klęski 

żywiołowej oraz sytuacji kryzysowych (np. podłożenie bomby, napad rabunkowy);  
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      23. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;  

      24. zapewnia bezpieczne warunki pracy pracownikom szkoły;  

      25. zapewnia nauczycielom bezpieczne warunki dla realizacji zajęć organizowanych przez 

Zespół Szkół;  

      26. dopuszcza do użytku programy nauczania, które stanowią szkolny zestaw programów;  

      27. odpowiada za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej; 

      28. ogłasza na stronie internetowej Zespołu Szkół szkolny zestaw programów nauczania 

oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujące od początku najbliższego roku szkolnego; 

      29. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie 

organizacji praktyk pedagogicznych; 

      30. może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych 

w statucie; 

      31. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

      32. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

      33. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w zakresie zajęć organizowanych przez Zespół Szkół; 

      34. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w 

Zespole Szkół; 

      35. stwarza warunki do działania w Zespole Szkół: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

 

Rozdział 3 Rada Pedagogiczna 

 

  § 11 .  Rada Pedagogiczna  

  1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół stanowi kolegialny organ wspólny dla wszystkich szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w zakresie realizacji zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

 

       2. Składa się z dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, wszystkich nauczycieli 

zatrudnionych w szkole, specjalistów oraz pracowników innych zakładów pracy pełniących 

funkcję nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzących pracę 

wychowawczą z młodocianymi pracownikami.  

 

        3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

 

     4. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w ramach kompetencji stanowiących: 

    1) ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.  

    2) podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Rady, 

którzy są zobowiązani do nieujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń Rady. 

3) zatwierdza plany pracy Zespołów; 
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4) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

5) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

7) podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

     8) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji 

dyrektora lub wicedyrektora; 

     9) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

        poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 

     10) uchwala zmiany (nowelizacje) do statutu; 

11) deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora; 

    12) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

13) opiniuje projekt planu finansowego;      

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego; 

15) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania; 

16) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

17) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów. 

   

           5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, po klasyfikacji śródrocznej, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. 

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady 

Rodziców lub co najmniej 1/3  jej członków. 

 

 

Rozdział 4 Rada Rodziców 

 

           § 12. Rada Rodziców: 

           1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz 

podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także 

wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw. 

           2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły, 

           3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

           4. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

            5. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 
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1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkoły;                        

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyczno-

wychowawczego szkoły;  

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły;  

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;                                                   

5) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań szkoły;                                                                                                                                                                                                        

6) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie 

zasad użytkowania tych funduszy,                                                                                                                                                              

7) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 

wpływu na działalność szkoły poprzez: 

a) zapoznanie z zasadami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi szkoły i klasy, 

b) udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów lub 

trudności i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 

c) wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły, 

     d) określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców. 

 

Rozdział 5 Samorząd Uczniowski 

 

§ 13. 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie: 

1) oceniania, klasyfikowania i promowania;  

2) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu zasad ustalonych 

w statucie;  

3) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami;  

4) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;  

5) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań;  

6) prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej;  

7) prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z dyrektorem;  

8) prawa do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;  

9) podejmowania działań z zakresu wolontariatu. 
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         4. Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw 

uczniów. 

 

         5. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy: 

 

1) opracowanie i uchwalenie regulaminu swojej działalności; 

2) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów; 

3) opiniowanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;  

4) opiniowanie wniosku o skreślenie z listy uczniów oraz wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania. 

 

 

Rozdział 6 Zasady współpracy organów Zespołu Szkół 

 

      § 14.  Zasady współpracy organów szkoły.  

 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 

swoich kompetencji. 

 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Kopie dokumentów 

przekazywane są dyrektorowi szkoły. 

 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 

realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie 

naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

 

4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

 

5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości. 

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez 

swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski  

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

 

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki  

i kształcenia dzieci. 

 

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 

służbowej. 
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Rozdział 7 Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły. 

 

       § 15.1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców obowiązuje:  

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 

dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 

sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

 

       2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, 

powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela 

do pracy w zespole. 

 

3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 

mediacyjne, a w przypadku braku  rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu 

prowadzącego. 

 

DZIAŁ III Ceremoniał szkolny 

§ 16.1. Sztandar szkoły: 

1) sztandar jest przechowywany w gabinecie dyrektora szkoły w zamkniętej gablocie. W tej 

samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

2) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora 

szkoły nauczycieli, 

3) poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów o nienagannej postawie 

i zachowaniu; 

4) poczet sztandarowy może się również składać z pracowników szkoły; 

5) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie 

uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie; 

6) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do 

lewego boku i białe rękawiczki; 

7) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych 

szkół i instytucji lub organizacji; 

8) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą 

(orłem); 

9) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie 

sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu; 
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10) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru 

wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” Odpowiednie komendy podaje 

osoba prowadząca uroczystość; 

11) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. 

Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla 

sztandar; 

12) sztandar oddaje honory: 

a) na komendę „do hymnu”, 

b) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska), 

c) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych, 

d) podczas opuszczenia trumny do grobu, 

e) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, 

f) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły, 

g) w trakcie uroczystości kościelnych. 

 

§ 17.1. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, 

Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości; 

2.  Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) ślubowanie klas pierwszych,  

3) zakończenie roku szkolnego, 

4) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły. 

3. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych: 

1) na komendę prowadzącego uroczystość: 

a) „Baczność, Sztandar Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach 

wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją 

do komendy „Spocznij!”; 

b) „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki 

hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej; 

c) „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego 

zakończenia komendą „Spocznij”; 

d) na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: 

„Baczność, Sztandar Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach 

wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą, a poczet 

wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”. 

2) ślubowania klas pierwszych. Ustala się następującą rotę ślubowania: 

 

My, uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach 

– uroczyście ślubujemy: 

- systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy, wykorzystywać jak 

najlepiej czas i warunki do nauki; 

ŚLUBUJEMY! 

- z poczuciem pełnej odpowiedzialności zdobywać jak najlepsze przygotowanie do przyszłej 

pracy zawodowej dla potrzeb i dobra Rzeczypospolitej Polskiej; 
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ŚLUBUJEMY! 

- dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre 

tradycje; 

ŚLUBUJEMY! 

- szanować, chronić, pomnażać własną pracą mienie społeczne – być oszczędnymi i 

gospodarnymi; 

ŚLUBUJEMY! 

- przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia, pomagać w nauce tym, którzy mają trudności 

powstałe z przyczyn od nich niezależnych; 

ŚLUBUJEMY! 

- okazywać należny szacunek Radzie Pedagogicznej i wszystkim pracownikom 

administracyjnym i gospodarczym szkoły; 

ŚLUBUJEMY! 

- rzetelnie realizować postanowienia Statutu Szkoły, zawsze i wszędzie zachować postawę 

godną ucznia Rzeczypospolitej Polskiej; 

ŚLUBUJEMY! 

- przestrzegać ustaleń władz szkolnych i wszelkich przepisów wydanych przez inne władze 

państwowe; 

ŚLUBUJEMY! 

 

 

§ 18. W przeddzień świąt państwowych, ważnych rocznic lub okolicznościowych 

uroczystości, na budynkach szkolnych, umieszcza się flagę państwową. Dopuszcza się użycie 

flagi Unii Europejskiej. Flagi umieszcza się zgodnie z zasadami heraldyki.  

 

DZIAŁ IV Postanowienia końcowe 

 

§ 19.1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

        3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

 

           § 20. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów 

i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami 

wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty 

 

§ 21.1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) rady rodziców; 

4) organu prowadzącego szkołę; 

5) na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

2.     Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Zespołu jest Rada 

Pedagogiczna. Zmiana statutu odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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         3.   Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.  

         4. W przypadku zmiany (nowelizacji) przepisów przywołanych w niniejszym statucie, 

nowy stan prawny będzie obowiązywał odpowiednio. 

 

         § 22.Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

         § 23. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach, które  

nie zostały ujęte w statucie. 

 

  


