
RADA MIASTA KROSNA.
3a~400 KROSNO. ul. S1a8zic~ I

UCHWA£A NR XV111/401/04
Rady Miasta Krasn¹

z dnia 24 marca 2004 r.

w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ Kszta³cerlia Ustawicznego w Kroœnie
i nadania mu statutu

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 153, poz.
1271; Nr 162, poz.1568), art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 62 ust. 1 i ust. 3 ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 19!'36 r. Nr 67, poz. 329; Nr 106, poz.
496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153; Nr 141, poz. 943; z 1998 r. ~Jr 117, poz. 759; Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 239; Nr 48, poz. 550; Nr 104, poz. 1104; Nr 120, poz.
1268; Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194; Nr 1'~4, poz. 1615; z 2002 r. Nr41, poz.
362; Nr 113, poz. 984; Nr 141, poz. 1185; Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65; Nr 128,
poz. 1176; Nr 137, poz. 1304), po uzyskaniu pozytywnych opinii Rad Pedagogicznych

uchwala siê, co nastêpuje:

§1
Tworzy siê Zespó³ Szkó³ Kszta³cenia Ustawi(::znego w Kroœnie zwany dalej

"Zespo³em", w sk³ad którego wchodz¹ nastêpuj¹ce szko³y ponadgimnazjalne:
1) IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kroœnie,
2) VII Liceum Profilowane w Kroœnie,

I3) Technikum Nr 7 w Kroœnie.

§2
Siedziba Zespo³u znajduje siê w Kroœnie przy ul,! Czajkowskiego 49.

§3
1. Mienie ruchome szkó³ wymienionych w § 1 staje siê mieniem Zespo³u.
2. Pracownicy szkó³ wymienionych w § 1, staj¹ siê prac:ownikami Zespo³u

§4
Akt za³o¿ycielski Zespo³u stanowi za³¹cznik nr 11 do uchwa³y.



§5
Zespo³owi Szkó³ Kszta³cenia Ustawicznego w Kroœnie nadaje siê statut

stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y. I

§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi l\I1iasta Krosna

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹ od dnia 1 wrzeœnia 2004 r.



RADA MIASTA KROSNA
31-400 KROSNO. ul. Staszicc"

Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y
Rady Miasta Krosna Nr XVIII/401/04
.z dnia 24 marca 2004 r.

Akt Za³o¿ycielski

Sporz¹dzony na podstawie art. 58 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 62 ust. 3 ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 1996 r. l-.Jr 67, poz. 329; Nr 106, poz. 496;
z 1997 r. Nr28, poz. 153; Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759; Nr162, poz. 1126;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 239; Nr 48, poz. 55,0; Nr 104, poz. 1104; Nr 120, poz.
1268; Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194; Nr 1,~4, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz.
362; Nr 113, poz. 984; Nr 141, poz. 1185; Nr 200, poz. 1qa3; z 2003 r. Nr 6, poz. 65; Nr 128,

poz. 1176; Nr 137, poz. 1304)

§1
Z dniem 1 wrzeœnia 2004 r. zak³ada siê Zespó³ Szkó³ w Kroœnie, w sk³ad którego

wchodz¹ nastêpuj¹ce szko³y ponadgimnazjalne:
1. IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kroœnie,
2. VII Liceum Profilowane w Kroœnie,
3. Technikum Nr 7 w Kroœnie.

§2
Siedzib¹ Zespo³u Szkó³ w Kroœnie jest budynek przy ul. Czajkowskiego 49

w Kroœnie. I



RADA MIASTA KROSNA
3&-400 KROSNO. ul. Staszica'

..

Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y
Rady Miasta Krosna Nr XVIII/401/04

z dnia 24 marca 2004 r.

Zespo³u Szkó³ Kszta³cenia Ustawicznego
w Kroœnie
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Rozdzia³ I
Ogólne informacje o :,zkole

§1

l Pe³na nazwa placówki:
Zespó³ Szkó³ Kszta³cenia Ustawicznego w Kroœnie, zwItny dalej "Szko³¹', jest szko³¹
publiczn¹ prowadzon¹ przez gminê Krosno w: ykonuj ¹c¹ zadania powiatu
(zwan¹ dalej Organem Prowadz¹cym) i po~~ega wszelkim regulacjom prawnym
dotycz¹cym szkó³ publicznych.

§2

1. W Zespole Szkó³ Kszta³cenia Ustawicznego w KJ-oœnie m³odzie¿ kszta³ci siê
w nastêpuj¹cych szko³ach, profilach na podbudowie programowej gimnazjum:

1) IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce -nauka trwa 3 lata,
2) VII Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno-administracyjnym -nauka trwa 3 lata,
3) Technikum nr 7 -kszta³ci w zawodach:

a) technik ekonomista -nauka trwa 4 lata
2. W Szkole kontynuuj¹ naukê uczniowie dotychczasowych s2:kó³ ponadpodstawowych:
1) Technikum Ekonomicznego- kszta³c¹cego w zawodzie technik ekonomista (w roku

szkolnym 2004/2005 klasa V).

§3

W uzgodnieniu z Powiatow¹ Rad¹ Zatrudnienia, organem prowadz¹cym nadzór
pedagogiczny, Organem Prowadz¹cym -Szko³a mo¿e prowadziæ kszta³cenie
w zawodach innych ni¿ wymienione w § 2.
Kszta³cenie w szko³ach prowadzone jest wed³ug szkolne!~o planu nauczania ustalonego
w oparciu o ramowy plan nauczania oraz zgodnie z podst³w¹ programow¹ zatwierdzon¹
przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

2

Rozdzia³ II
Cele i zadania szko³:y

§4
Zespó³ Szkó³ Kszta³cenia Ustawicznego W Kroœnie realizuje cele
i zadania okreœlone w ustawie o systemie oœwiaty oraz w. przepisach wydanych na jej

podstawie, uwzglêdniaj¹ce program wychowawczy i program profilaktyki szko³y
dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb œrodowiska.

2 Szczegó³owe cele i sposób wykonywania zadañ z uwzglêdnieniem wspomagania
wszechstronnego rozwoju ucznia i tworzenia pozytywnie oddzia³ywuj¹cego œrodowiska
wychowawczego, a w szczególnoœci zadañ w zakresie:

a) podtrzymywania poczucia to¿samoœci narodowej, etnicznej, jêzykowej i religijnej,
b) pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
c) opieki nad uczniami niepe³nosprawnymi uczêszczaj¹';ymi do szko³y,
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d) rozwijania zainteresowañ uczniów, realizowania irulywidualnych programów
nauczania oraz ukoñczenia szko³y w skróconym ci:asie,

okreœlaj¹ statuty poszczególnych typów szkó³ wchodz¹cych~' sk³ad Szko³y.

§5

2

Szko³a zapewnia uczniom i ich rodzicom bie¿¹c¹ pomoc psychologiczn¹ i pedagogiczn¹
poprzez pracê wychowawców klas oraz dzia³alnoœæ peda!~oga szkolnego przy wspó³pracy
z Organem Prowadz¹cym, Kuratorium Oœwiaty ora~ poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi.
Szko³a posiada program wychowawczy i program profilaktyki, które uchwala Rada
Pedagogiczna po zasiêgniêciu opinii Rady Rodziców i Rad:, Uczniów.

§6

2.

Uczniom szczególnie uzdolnionym Szko³a umo¿liwia naukê wed³ug indywidualnego
programu lub toku nauki na zasadach okreœlonych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu. Na wniosek rodziców ucznia, który ze wzglêdu na stan zdrowia nie
mo¿e uczêszczaæ w pewnych okresach na zajêcia, w oparciu o orzeczenie poradni
psychologiczno-pedagogicznej, na warunkach okreœlon~'ch odpowiednimi przepisami,
Szko³a organizuje dla ucznia nauczanie indywidualne.
Szko³a stwarza warunki do nauki dla uczniów niepe³nosprawnych fizycznie.

§7

siebie zajêæ

2

Szko³a zapewnia uczniom opiekê w czasie organi2:owanych przez
obowi¹zkowych, nadobowi¹zkowych i pozalekcyjnych.
M³odzie¿ otoczona jest opiek¹ w trakcie przerw miêdzylek(;yjnych.

§8

M³odzie¿ Szko³y objêta jest opiek¹ medyczn¹ na zasada(;h okreœlonych przez w³aœciwejednostki 
s³u¿by zdrowia.

§9

Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne s¹ szczególne
formy pomocy materialnej Szko³a zapewnia j¹ w miarê swoich mo¿liwoœci, na zasadach
okreœlonych przez MENiS.

§10

2

Do Szko³y uczêszczaj¹ uczniowie po ukoñczeniu ginmazjum (do roku szkolnego
2004/2005 tak¿e po ukoñczeniu 8-klasowej szko³y podstawowej) nie d³u¿ej ni¿ do
ukoñczenia 21 roku ¿ycia.
W wyj¹tkowych przypadkach losowych dyrektor Szko³y, po zasiêgniêciu opinii Rady
Pedagogicznej, mo¿e wyraziæ zgodê na kontynuowanie nauki przez ucznia, który
ukoñczy³ 21 lat ¿ycia.



§ 11

l. Organami Szko³y s¹:
l) Dyrektor Szko³y,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorz¹d Uczniowski.

1 Dyrektor Szko³y w szczególnoœci:
l) kieruje dzia³alnoœci¹ dydaktyczno-wychowawcz¹ i opiekuñcz¹ Szko³y oraz

reprezentuje j¹ na zewn¹trz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawujê opiekê nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne dzia³ania pro zdrowotne,
4) realizuje uchwa³y Rady Pedagogicznej podjête ~~ ramach jej kompetencji

stanowi¹cych,
5) wspó³dzia³a ze szko³ami wy¿szymi oraz zak³ad;!imi kszta³cenia nauczycieli

w organizacji praktyk pedagogicznych,
6) ustala podzia³ zadañ wœród kadry kierowniczej i innych p!racowników szko³y,
7) dysponuje œrodkami okreœlonymi w planie fina:!1sowym Szko³y i ponosi

odpowiedzialnoœæ za ich prawid³owe wykorzystanie, a tak¿e organizuje
administracyjn¹, finansow¹ i gospodarcz¹ obs³ugê,

8) wykonuje inne zadania okreœlone w ustawie o systemie oœwiaty, statutach
poszczególnych typów szkó³ oraz innych przepisach szczl~gólnych,

9) odpowiada za w³aœciw¹ organizacjê i przebiegsprawdziaJlów i egzaminów.
Dyrektor Szko³y jest pracodawc¹ dla zatrudnionych w szkc)le nauczycieli i pracowników
nie bêd¹cych nauczycielami. Dyrektor w szczególnoœci decyduje w sprawach:
l) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowrlików szko³y,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz¹dkowych,
3) wystêpowania z wnioskami, po zasiêgniêciu opinii Rady ])edagogicznej Szko³y

w sprawach odznaczeñ, nagród i innych wyró¿nieñ dla nauczycieli oraz pozosta³ych

pracowników Szko³y.
Dyrektor Szko³y w wykonywaniu swoich zadañ wspó³pracu.ie z organami poszczególnych
szkó³. c

W kierowaniu Szko³¹ dyrektor korzysta z pomocy innych nauczycieli pe³ni¹cych funkcje
kierownicze.
Zakres kompetencji dla wymienionych w pkt. 4 nauczyc;ieli okreœlaj¹ ustalone przez

dyrektora szczegó³owe przydzia³y czynnoœci.
W przypadku nieobecnoœci dyrektora szko³y zastêpuje go wic:edyrektof.

2.

3

4

5.

6.
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§ 13

l

2

3
4

5

6.

7.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szko³y w zakresie realizacji jej statutowych
zadañ dotycz¹cych kszta³cenia, wychowania i opieki wyni~:aj¹ce ze statutu szko³y danego

typu.
W sk³ad Rady Pedagogicznej wchodz¹ wszyscy nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni
w danym typie szko³y.

Przewodnicz¹cym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkol)'.
Dyrektor Szko³y prowadzi i przygotowuje zebrania R.ady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich cz³onków (I terminie i porz¹dku zebrania
zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej danej szko³y.
Szczegó³owe kompetencje Rady Pedagogicznej okreœlaj¹ statuty poszczególnych typów
szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³ Kszta³cenia Ustawicznego w Kroœnie.
Do kompetencji stanowi¹cych Rady Pedagogicznej nale¿y:
l) zatwierdzanie planów pracy szko³y,
2) podejmowanie uchwa³ w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie innowacji i ek:;perymentów pedagogicznych

w szkole lub placówce,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szko³y,
5) podejmowania uchwa³ w sprawach skreœlenia z listy uczrllów.
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególnoœci:
l) organizacjê pracy szko³y lub placówki, w tym zw³aszcza tygodniowy rozk³ad zajêæ

lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szko³y,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeñ, nagród i innych wyró¿nieñ
Rada mo¿e powo³aæ sta³e lub doraŸne zespo³y i komisje \¥' zale¿noœci od potrzeb. Prac¹
zespo³u lub komisji kieruje przewodnicz¹cy powo³any przez Dyrektora. Nauczyciele
danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotó\\ pokrewnych tworz¹ zespó³

przedmiotowy.

8.

§ 14

1. Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej Zespo³u Szkæ³ Kszta³cenia Ustawicznego
w Kroœnie jest organizowane:
-przed rozpoczêciem roku szkolnego,
-w ka¿dym okresie w zwi¹zku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania

uczniów,
-po zakoñczeniu rocznych zajêæ szkolnych,
-w przypadku opiniowania wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeñ,

nagród i innych wyró¿nieñ.
2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Szko³y mog¹ byæ organizowane na wniosek organu

sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny, organu prowadz¹cego lub na wniosek co najmniej
1/3 cz³onków Rady Pedagogicznej danego typu szko³y.

§ 15

Rada Rodziców stanowi reprezentacjê rodziców uczniów.
Radê Rodziców stanowi¹ przedstawiciele rodziców wybrani na zebraniach klasowych
w iloœci 3-5 osób.

2.



3.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej dzia³alnoœci, który nie mo¿e byæ sprzeczny ze
statutem Szko³y.

§ 16

l. Rada Rodziców mo¿e wystêpowaæ do Rady Pedagc>gicznej i Dyrektora Szko³y
z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi wszystkich spraw szkoly.

2. W celu wspierania dzia³alnoœci statutowej Szko³y mo¿e gromadziæ fundusze
z dobrowolnych sk³adek rodziców oraz innych Ÿróde³. Zasady wydatkowania funduszy
Rady Rodziców okreœla jej regulamin.

l. W Szkole dzia³a samorz¹d uczniowski.
2. Samorz¹d uczniowski tworz¹ wszyscy uczniowie szkó³
3. Zasady wybierania i dzia³ania organu okreœla regulamin uchwalany przez ogó³ uczniów

w g³osowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Regulamin samorz¹du uczniowskiego nie mo¿e byæ sprzeczllY ze statutem Szko³y .

§ 18

l

2.

Organy statutowe szko³y wspó³dzia³aj¹ ze sob¹, w szczególnoœci poprzez:
l) zapewnienie ka¿demu z nich mo¿liwoœci swobodnel'~o dzia³ania i podejmowania

decyzji w granicach swoich kompetencji okreœlonych ustaw¹ i szczegó³owo statutem
danej szko³y wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Kszta³cenia Ustawicznego
w Kroœnie,

2) umo¿liwienie rozwi¹zywania sytuacji konfliktowych wevm¹trz szko³y,
3) zapewnienie bie¿¹cej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych

dzia³aniach lub decyzjach.
W sprawach wychowania i kszta³cenia nauczyciele wspætlpracuj¹ z rodzicami wed³ug
zasad okreœlonych w statutach poszczególnych szkó³ wchod;~¹cych w sk³ad Szko³y.

§ 19

2

3

Terminy rozpoczynania i zakoñczenia zajêæ dydaktycl:no-wychowawczych, przerw
œwi¹tecznych oraz ferii zimowych i letnich okreœlaj¹ przepi,;y w sprawie organizacji roku
szkolnego.
Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i opieJci w danym roku szkolnym
stanowi arkusz organizacyjny Zespo³u Szkó³ Kszta³cenia Ustawicznego opracowany przez
Dyrektora najpóŸniej do 30 kwietnia ka¿dego roku -na podstawie szkolnych planów
nauczania oraz planu finansowego.
W arkuszu organizacyjnym zamieszcza siê w szczególnoœci:
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l) liczbê oddzia³ów, uczniów w poszczególnych typach szlcó³,

2) tygodniow¹ liczbê godzin nadobowi¹zkowych,
3) liczbê etatów pedagogicznych i niepedagogicznych,
4) zestawienie liczbowe kadry pedagogicznej i projektowa:1Y przydzia³ godzin:

§ 20

1

2.

3.

Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ szko³y jest oddzia³ 2:³o¿ony z uczniów, którzy ucz¹
siê wszystkich przedmiotów obowi¹zkowych okreœlonych szkolnym planem nauczania
zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i pI'ogramem wybranym z zestawu
programów dla danej klasy, dopuszczonych do u¿Ytku szkolnego.
Liczba uczniów w oddziale powinna liczyæ 28-36. Do:Juszcza siê za zgod¹ Organu
Prowadz¹cego, mo¿liwoœæ prowadzenia oddzia³u licz¹cego mniej ni¿ 28 uczniów.
Ka¿dym zespo³em klasowym opiekuje siê powo³any przez dyrektora szko³y nauczyciel-
wychowawca, który prowadzi swój oddzia³ przez ca³y tok nauki szkolnej.
Na zgodny i umotywowany wniosek Rady Rodziców i S,morz¹du Uczniowskiego danej
klasy poparty bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ rodziców i uczniów tej klasy, dyrektor szko³y
mo¿e zmieniæ wychowawcê klasy.

4

§ 21

l

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Rok szkolny rozpoczyna siê z dniem 1 wrzeœnia ka¿dego roku, a koñczy -z dniem 31
sierpnia nastêpnego roku.
Rok szkolny w Szkole dzieli siê na dwa okresy -semestry.
Zajêcia z uczniami poszczególnych typów szkó³ odbywaj¹ siê zgodnie z opracowanym
tygodniowym rozk³adem zajêæ.
Podstawow¹ form¹ pracy szko³y s¹ zajêcia dydaktycz!rlo-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy miêdzy lekcjami \ivynosz¹ od 5-15 min.
Dyrektor Szko³y w porozumieniu z Rad¹ Pedagogiczn¹, Rad¹ Rodziców i Samorz¹dem
Uczniowskim, z uwzglêdnieniem zainteresowañ uczniów oraz mo¿liwoœci
organizacyjnych, kadrowych i finansowych Szko³y wyznacza zajêcia do realizacji
w zakresie rozszerzonym.
Godziny do dyspozycji dyrektora mog¹ byæ przeznaczone na:
1) okresowe lub roczne zwiêkszenie liczby godzin obowi¹-l:kowych zajêæ edukacyjnych,
2) realizacjê dodatkowych zajêæ edukacyjnych, dla których nie zosta³a ustalona podstawa

programowa, lecz program nauczania tych zajêæ zosta³ w³¹czony do szkolnego
zestawu programów nauczania,

3) realizacjê œcie¿ek edukacyjnych,
4) zorganizowanie zajêæ dydaktyczno-wyrównawczych dla grupy uczniów,
5) zorganizowanie zajêæ dla grupy uczniów uwz!I~lêdniaj¹cych ich szczególne

zainteresowania.

l.
2

W Szkole dzia³a biblioteka szkolna.
Biblioteka s³u¿y do:
l) udostêpniania ksi¹¿ek i innych Ÿróde³ informacji uczniom, pracownikom Szko³y.

7



2) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zaintereso\¥'añ uczniów oraz wyrabiania
i pog³êbiania u uczniów nawyku czytania i uczenia siê,

3) tworzenia warunków do poszukiwania, porz¹dkowania i wykorzystywania informacji
z ró¿nych Ÿróde³ oraz efektywnego pos³ugiwania ;;iê technologi¹ informacyjn¹,
organizowania ró¯norodnych dzia³añ rozwijaj¹cych wra¿liwoœæ kulturow¹ i spo³eczn¹.

3. Zbiory biblioteki mog¹ byæ udostêpniane w czytelni lub wypo¿yczane poza bibliotekê.
4. Z biblioteki mog¹ korzystaæ uczniowie, rodzice, nauczy:iele i inni pracownicy szkó³

wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³ Kszta³cenia Ustawiczru~go w Kroœnie.
5. Godziny pracy biblioteki i udostêpniania zbiorów ustala Dyn~ktor Szko³y.
6. W bibliotece dzia³a pracownia multimedialna, z której mog¹ korzystaæ uczniowie,

pracownicy oraz mieszkañcy Krosna i powiatu kroœnieñskie!~o.
7. Warunki korzystania z biblioteki przez uczniów, rodziców, m³odocianych pracowników,

nauczycieli i innych pracowników szczegó³owo okreœla statut danego typu szko³y
wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Kszta³cenia Ustawicznego w Kroœnie.

§ 23

1. Nauczyciel -bibliotekarz jest odpowiedzialny za:
1) przestrzeganie regulaminu biblioteki szkolnej i pracowni multimedialnej,
2) udostêpnienie i zabezpieczenie zbiorów,
3) udzielenie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, katalogowych,

informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
4) poradnictwo w wyborach czytelniczych uczniów jal::o u¿ytkowników informacji,

informowanie nauczycieli poszczególnych typów sz~::ó³ o czytelnictwie uczniów,
przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenie Rady Pedagogicznej

danego typu szko³y,
5) prowadzenie form wizualnej informacji i propagandy pedagogicznej,

organizowanie ró¿nych inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultulY czytelniczej uczniów.

Rozdzia³ V
Ocenianie, klasyfikowanie i eg1::aminowanie

§ 24

1 Szczegó³owe zasady oceniania, klasyfikowania i pp)mowania uczniów okreœla
wewn¹trzszkolny system oceniania zawarty w statuci!e danej szko³y wchodz¹cej
w sk³ad Zespo³u Szkó³ Kszta³cenia Ustawicznego w I<:roœnie i uchwalony zgodnie
z rozporz¹dzeniem w sprawie warunków i sposobl! oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminóvr " sprawdzianów w szko³ach

publicznych.

§ 25

l Szczegó³ow¹ organizacjê wewn¹trzszkolnego systemu doradztwa oraz zajêæ zwi¹zanych
z wyborem kierunku kszta³cenia, a tak¿e organizacjê wspó³dzia³ania szko³y z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami œwiadcz;¹cymi poradnictwo
i specjalistyczn¹ pomoc uczniom i rodzicom okreœl¹ sta1uty danej szko³y wchodz¹cej
w sk³ad Zespo³u Szkó³ Kszta³cenia Ustawicznego w Kroœnie
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Rozdzia³ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACO\\'NICY SZKOL Y

§ 26

Zakres zadañ nauczycieli i innych pracowników okreœla szc;zegó³owo statut danej szko³y
wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Kszta³cenia Ustawiczne~;o w Kroœnie.

l

§ 27

1

2.

Szczegó³owe zasady rekrutacji do szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Szko³y okreœla statut danej..

3

§ 28

l.

2.
3.

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów okreœla statut danej szko³y.
Prawa i obowi¹zki uczniów Szko³y szczegó³owo okreœla statut danej szko³y.
Przypadki, w których Rada Pedagogiczna mo¿e podj¹æ uchwa³ê upowa¿niaj¹c¹ dyrektora
do skreœlenia z listy uczniów szczegó³owo okreœla statut dartej szko³y.
Statut danego typu szko³y i okreœla szczegó³owo warunki pobytu zapewniaj¹ce uczniom
bezpieczeñstwo i higieniczne warunki pracy,

4

<)

SZKO³Y .
Dyrektor Szko³y powo³uje szkoln¹ Komisjê rekrutacyjno-kwalifikacyjn¹, która dzia³a
w oparciu o regulamin.
Regulamin komisji nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem danej szko³y.



Rozdzia³ X
,

POSTANOWIENIA KON"COWE

§ 29

l. W zakresie dotycz¹cym szko³y wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ Kszta³cenia
Ustawicznego w Kroœnie statut uwzglêdnia przepisy ramowego statutu odpowiedniego
typu szko³y.

§ 30

Szko³a u¿ywa pieczêci urzêdowej, zgodnie z odrêbnymi prz(:pisami.
Tablice i pieczêcie powinny zawieraæ nazwê zespo³u i nazwê szko³y.

2.

§ 31

l Zasady wydawania œwiadectw szkolnych okreœlaj¹ odrêbne pJrzepisy.

§ 32

1 Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami dla
wszystkich typów szkó³ wchodz¹cych w jego sk³ad.

§ 33

l. Zasady prowadzenia przez Szko³ê gospodarki finansowej i materialnej okreœlaj¹ odrêbne

przepISY.

§ 34

l

2.

Wszelkie zmiany dotycz¹ce niniejszego statutu powinny byæ wprowadzone w trybie
wynikaj¹cym z przepisów szczegó³owych.
O ka¿dorazowej zmianie statutu Dyrektor Szko³y ma c bowi¹zek powiadomiæ organ
prowadz¹cy i organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny.
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