
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut  

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 
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w Rudzie Śląskiej 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały 16/2017  

Rady Pedagogicznej  

z dnia 30 listopada 2017r 

 

 



§ 1 

1. Placówka nosi nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych  (zwana dalej 

Zespołem).  

2. Siedzibą Zespołu jest budynek mieszczący się w Rudzie Śląskiej, przy ul. Bujoczka 2. 

§ 2 

1. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej 

wchodzą:  

1) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 Specjalna prowadząca klasy Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 6 Specjalnej; 

2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;.  

2. Do Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej przyjmowani 

są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez 

zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 3 

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej jest Miasto 

na prawach powiatu Ruda Śląska. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Śląski Kurator Oświaty.  

3. Zespołem kieruje dyrektor powołany przez organ prowadzący. 

4. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej jest jednostką 

budżetową. 

5. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkół Zespołu regulują odrębne przepisy. 

§ 4 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:  

1) Tworzy optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej           

i opiekuńczej, zapewniając każdemu uczniowi możliwości niezbędne do jego rozwoju.  

2) Umożliwia uczniom zdobycie wykształcenia ogólnego i specjalistycznego, 

niezbędnego do dorosłego życia. 

3) Umożliwia praktyczne i teoretyczne przygotowanie w zawodach w określonych 

zawodach. 

4) Umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej                     

i religijnej.  

5) Rozwija zdolność twórczego myślenia i zachęca uczniów do samokształcenia oraz 

korzystania z informacyjnych zasobów cywilizacyjnych.  

6) Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację procesu 

nauczania oraz organizację zajęć dodatkowych . 

7) Wspomaga wychowawczą rolę rodziny . 

8) Wychowuje uczniów na świadomych swoich praw i obowiązków obywateli, rozwija 

poczucie poszanowania dla ojczyzny oraz ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. 

9) Rozwija umiejętności społeczne, uczy współdziałania w grupie . 

10) Kształci postawę dialogu, umiejętności słuchania innych, rozumienia ich poglądów, 

ukierunkowuje na poszukiwanie uniwersalnych wartości – prawdy, dobra i piękna  

w świecie, poprzez wskazywanie znaczenia tych wartości w życiu człowieka. 

11) Uczy szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego                           

oraz przygotowuje do życia społecznego, życia w rodzinie, w społeczności lokalnej                   

i w państwie w duchu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 

patriotycznych. 



12) Kształtowanie prawidłowej postawy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim umiarkowanym, znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi wobec pracy w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania. 

13) Przygotowanie do wykonywania indywidualnie i zespołowo różnorodnych prac 

mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia. 

14) Przygotowanie uczniów do podjęcia roli pracownika i do wykonywania prostych 

czynności w warunkach pracy. 

15) Kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, w tym korzystania  

z różnych źródeł informacji. 

16) Utrwalanie umiejętności i wiadomości zdobytych przez uczniów na wcześniejszych 

etapach edukacyjnych. 

17) Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na 

równi z innymi członkami danej zbiorowości, pełnienie różnych ról społecznych oraz 

przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w różnych instytucjach                   

i urzędach. 

18) Osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności życiowej na miarę 

indywidualnych możliwości uczniów. 

19) Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielne dokonywane wybory                  

i podejmowane decyzje. 

20) Kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu 

wolnego. 

21) Rozwijanie kreatywności uczniów oraz uzdolnień i zainteresowań. 

22) Doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej oraz działania prozdrowotne. 

 

§5 

1. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez: 

1. Realizację programów nauczania zgodnych z podstawą programową kształcenia 

ogólnego i kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku w szkole na podstawie 

odrębnych przepisów. 

2. Organizowanie nauczania w sposób zapewniający dostosowanie treści i metod                   

do możliwości psychofizycznych uczniów. 

3. Umożliwienie uczniom udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań.  

4. Stosowanie kryteriów oceniania w sposób zapewniający zdobycie wiedzy                              

i umiejętności zapewniających zaliczenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe.  

5. Współpracę z firmami, zakładami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy 

w  ramach doradztwa zawodowego. 

6. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, przygotowanie do działań 

przedsiębiorczych i podejmowania działalności gospodarczej. 

7. Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej. 

8. Włączanie uczniów w działania społeczne, charytatywne we współpracy  

z instytucjami i organizacjami- szerzenie idei wolontariatu. 

9. Kształtowanie u uczniów postaw poszanowania dla drugiego człowieka, tolerancji, 

szacunku, wpajanie zasad demokracji i samorządności.  

10. Kształtowanie postawy dialogu, efektywnej komunikacji, umiejętności rozwiązywania 

konfliktów. 

11. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wychowania. 



12. Prowadzenie działań profilaktycznych oraz promocji i ochrony zdrowia poprzez 

realizację Szkolnego Programu Zdrowia  oraz Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego. 

13. W klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 Specjalnej realizują przyjęty              

w placówce w  2016 roku Program profilaktyki oraz Program wychowawczy. 

14. Zapewnienie uczniom udziału w różnorodnych zajęciach rewalidacyjnych 

wspierających ich rozwój, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wielospecjalistycznej 

ocenie jego rozwoju. 

15. Nawiązywanie kontaktu z instytucjami i zakładami pracy, w których uczniowie 

mogliby realizować  zajęcia przysposobienia do pracy lub w przyszłości uzyskać 

zatrudnienie. 

16. Tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych 

inicjatyw.  

17. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się uczniów (w tym, jeśli 

to konieczne, wspomagających sposobów porozumiewania się), a także umiejętności 

czytania i pisania (w miarę możliwości ucznia) oraz umiejętności matematycznych, 

przydatnych  

w dorosłym życiu. 

18. Kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku społecznym, jako 

potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika. 

19. Umożliwianie uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych                              

i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnorodnych form 

spędzania czasu wolnego (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe, 

kulturalne i inne), rozwijanie zainteresowań i kreatywności ucznia. 

20. Stwarzanie warunków do poznawania przyrody, wychowanie do życia w harmonii  

z przyrodą, kształtowanie postawy proekologicznej. 

21. Tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie, jako 

warunku niezbędnego do wykonywania pracy. 

22. Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia 

przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju. 

23. Zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i faktem, że niepełnosprawność 

intelektualna nie może być przyczyną żadnej dyskryminacji. Uczenie rozumienia 

swoich praw i umiejętności ich egzekwowania. 

24. Zapoznanie uczniów z organizacją życia społecznego i podstawowymi zasadami 

funkcjonowania państwa. 

25. Nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami 

promującymi aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. 

26. Nawiązywanie kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, działającymi  

na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

§6 
1. W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej szkoła: 

1) Zapewnia pomoc psychologa, pedagoga.  

2) Zapewnia zajęcia specjalistyczne zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-

Pedagoicznej. 

3) Ułatwia  kontakt z poradnią psychologiczno- pedagogiczną. 

4) Współpracuje z instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi na terenie miasta.  

5) Nauczyciele: rozpoznają czynniki środowiskowe wpływające na funkcjonowanie 

ucznia w środowisku szkolnym i ma służyć wspieraniu potencjału rozwojowego oraz 



stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkolnym, jak też 

środowisku społecznym 

§7 

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  

w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) współpraca z Radą pedagogiczną, Radą rodziców oraz Samorządem uczniowskim, 

5) przewodniczenie Radzie pedagogicznej, 

6) powołuje zespoły/komisje oraz ich przewodniczących, 

7) realizacja uchwał Rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

8) zapewnienie warunków wprowadzania innowacji pedagogicznych, 

9) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie 

administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 

10) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                           

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

11) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

12) stwarzanie warunków do działania w szkole: 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, 

13) przedstawianie Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły, 

14) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania,  

15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 

16) przyznawanie stypendium za osiągnięcia sportowe w ramach środków przyznanych 

przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,  

17) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

18) przeniesienie ucznia na poziomie oddziału (zgodnie z zaistniałą potrzebą), 

19) skreślenie ucznia z listy uczniów, 

2. Na podstawie odpowiednich dokumentów dyrektor podejmuje decyzję w sprawie: 

1) zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, 

2) udzielenia urlopu uczennicy w ciąży oraz innej pomocy do ukończenia przez nią 

edukacji, 

3) Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks 

pracy, należy w szczególności: 

4) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w szkole nauczycielami  

i pracownikami niebędącymi nauczycielami, 

5) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

6) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 



7) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień                   

dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,  

8) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają 

status pracowników samorządowych,  

9) sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w szkole, 

10) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym, 

11) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych                   

do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

12) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, 

13) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli. 

 

§9 

1. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

2. W drodze decyzji Dyrektor szkoły wprowadza regulaminy i procedury regulujące pracę 

szkoły. 

3. Zarządzenia Dyrektora szkoły podlegają ogłoszeniu w Księdze zarządzeń. 

 

§10 

1. W Zespole Radę pedagogiczną tworzą nauczyciele Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 

Specjalnej z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 Specjalnej oraz Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. 

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

Mogą to być: 

1) pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły, 

2) przedstawiciele Rady Rodziców, 

3) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i młodzieżowych organizacji szkolnych, 

4) przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie szkoły, 

5) lekarze i pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno-lekarskiej, 

6) przedstawiciele zakładów pracy, z którymi szkoła współpracuje, lub w których 

uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu i praktyki zawodowe, przedstawiciele 

organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych czy pedagogicznych. 

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który prowadzi  

i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, jest odpowiedzialny za zawiadomienie 

wszystkich jej członków o terminie i porządku zgodnie z regulaminem Rady. 

6. Rada Pedagogiczna podejmuje stosownie do potrzeb wynikających z raportu mierzenia 

jakości działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie. 

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są 

protokołowane i zapisywane w formie elektronicznej księgi protokołów przez  wybranego 

protokolanta. Księga protokołów przechowywana jest w archiwum szkoły. 

8. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie 

komisjach. 



9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich 

pracowników i uczniów Zespołu. 

10. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

1) po zakończeniu semestru w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania                 

i promowania uczniów, 

2) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

3) w miarę bieżących potrzeb. 

11. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

Organu Prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej                  

oraz z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

12. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły, wprowadza zmiany do Statutu 

Szkoły i przedstawia je w formie podjęcia uchwały zwykłą większością głosów                          

w obecności  co najmniej 2/3 jej członków, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu 

zmian przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska Dyrektora lub 

innych, nauczycieli zajmujących  stanowiska kierownicze w szkole, a organ uprawniony 

do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić               

o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

14. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

1) zatwierdzanie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego po zaopiniowaniu 

go przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny. 

2) zatwierdzanie planów rozwoju szkoły, 

3) uchwalanie ramowego planu nauczania na dany cykl kształcenia, 

4) uchwalanie zasad Szkolnego Systemu Oceniania, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach projektu nowelizacji Statutu lub jego zmian, 

6) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                      

w szkole, 

8) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

9) podejmowania uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów lub przeniesienia                   

do innej szkoły, 

10) podejmowanie uchwał w sprawach karania lub nagradzania uczniów, 

11) występowanie z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela 

pełniącego funkcję kierowniczą, 

12) występowanie z pisemnym wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

Dyrektora do Organu Prowadzącego szkołę, 

15. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

i pozalekcyjnych, 

1) projekt planu finansowego szkoły, 

2) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

3) propozycje Dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

4) szkolny zestaw programów nauczania oraz indywidualny program nauczania  

i indywidualny tok nauczania, 



5) pracę Dyrektora Szkoły na wniosek Organu Nadzorującego, 

6) kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, 

7) organizację tygodnia pracy ustaloną  przez Dyrektora Szkoły, 

8) wnioski Dyrektora o powołanie i odwołanie Wicedyrektora lub innego członka kadry 

kierowniczej, 

9) plan pracy Samorządu Uczniowskiego, 

10) szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym, 

11) kierunki kształcenia w zawodach i profilach, 

12) inne sprawy dotyczące szkoły. 

16. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych                

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów                     

lub rodziców,  a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

  

§ 11 

Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 12 

Nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót 

nazwy. 

 

§13 

Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne 

przepisy. 

 

§14 

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§15 

1. Organem kompetentnym do nowelizacji statutu Zespołu jest rada pedagogiczna Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej.  

2. Nowelizacja statutu następują na drodze uchwały rady pedagogicznej.  

3. Wszelkie zmiany w zapisach statutu, o których mowa w ustępie 1 i 2, rada pedagogiczna 

dokonuje drogą głosowania.  

4. W głosowaniu, o którym mowa w ust. 3 obowiązuje zwykła większość głosów.  

5. Nowelizację w zapisach statutu dołącza się do statutu w postaci treści uchwał.  

6. Ujednolicenia dotąd obowiązującego statutu dokonuje się po trzech uchwałach 

nowelizujących statut Zespołu.  

 

§16 

Wszelkie uregulowania dotyczące funkcjonowania szkoły, o których mowa w art. 98 ust. 1 i 2 

oraz art. 99 ustawy Prawo oświatowe określają statuty poszczególnych szkół wchodzących               

w skład Zespołu. 

§17 

Tekst ujednolicony Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie 

Śląskiej wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 r. 

 


