
Uchwała nrXY1l/7L9h2
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 23.02.2Ot2 r.

w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej nr 3 w Brzegu

Działając na Podstawie art. 12 pkt. 8 lit. ,,i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2:oot r. nr 142, poz. L592, z późn. zm.) oraz art. 58 i 59 ust. 6,
w związku z art.9 ust. 1pkt 3 lit.,,a" ustawy zdnia7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolitY- Dz. U. z 2OO4, nr 256, Poz.2572, z późn. zm.|, Rada Powiatu Brzeskiego uchwala,
co następuje:

§1

1, Przekształca się z dniem 1 wrzeŚnia 2Ot2 r. dotychczasową Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3
w Brzegu o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zasadniczą Szkołę
zawodową nr 3 w Brzegu o trzyletnim okresie nauczania, zwaną dalej szkołą.

2, Uczniowie obecnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Brzegu realizują naukę zgodnie
z obowiązującymi przepisa mi.

Szkole nadaje się statut.

§3

1, Szkoła nosi nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Brzegu, w dalszej części dokumentu
zwana jest szkołą.

2. Siedzibą szkoły jest Zespół Szkól Budowtanych, ul. Kamienna 3, 49-300 Brzeg.
3. szkoła jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży
4. Kierunki kształcenia zawodowego szkoĘ ustala dyrektor w porozumieniu z organem

prowadzącym.
5. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu Brzeskiego.
6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje kurator oświaty w opolu.
7. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.

§ą
1. Rada pedagogiczna określi szczególowo i wprowadzi do statutu szkoły :

1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program
wYchowawczy szkoły i program profilaktyki problemów dzieci i młoaiiez!, o ktorym mowa
w odrębnych przepisach,

§z

2)

3)
4l
5)
6)

sPosób wYkonYwania zadań szkoĘ z uwzględnieniem wspomagania wszechstronnego
rozwoju ucznia itworzenia pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowaw.r"go,
zadania zespołów nauczycielskich o których mowa w § 14,
szczególowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,
organizację oddziałów wielozawodowych, jeżeli takie zostaną utworzone,
organizację działalnoŚci innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli szkoła taką działalność
prowadzi,



7l organizację zajęĆ dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb
rozwojowych,

8) formY oPieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych
potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,

9) organizację wewnątrzszkolnego doradztwa, w tym organizację współdziałania szkoły
z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Program wychowawczy szkoty zasadniczej i Program profilaktyki problemów dzieci
imłodzieŻY, o którym mowa w ust. l pkt.l uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii
rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§5
1. Organamiszkoty są:

1) dyrektor szkoły
2| rada pedagogiczna
3) samorząd uczniowski
4| w szkole może być powołana rada szkoły i rada rodziców.

2. DYrektor szkoły wykonuje zadania wynikające z art. 39, art. 40 ust.4, 6, 7 art.4L ust. 3 ustawy
o systemie oświaty, art.7 ustawy- Karta Nauczyciela.

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Rada
Pedagogiczna wykonuje zadania okreŚlone w art. 40,41 ,42,43 ustawy o systemie oświaty.

4. Samorząd uczniowski wykonuje zadania okreś]one w art. 55 ustawy o systemie oświaty.
5. Rada rodziców wykonuje zadania określone w art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty.
6. Rada szkoĘ wykonuje zadania określone w art. 50 i 51 ustawy o systemie oświaty.
7. Rada Pedagogiczna okreŚliszczegółowo iwprowadzido statutu zadania i kompetencje

organów wYmienionych w ust. 1 pkt.l - 4 z uwzględnieniem przepisów ustawy o systemie
oświaty oraz innych przepisów w tym zakresie.

8. Rada Pedagogiczna określiszczegółowo iwprowadzido statutu zasady współdziałania
organów o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 oraz rozwiązywania sporów między nimi.

Szkoła jest placówką bezobwodową.

§z

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2.Liczba uczniów w oddziale jest zgodna ze standardami określonymi przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej.

§8

1-Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, §tanowiące realizację podstawy programowej
kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoĘ, obowiązkowe dla wszystkich uczniów,
są organizowane w oddziałach, z zastrzeżeniem ustępu 2 i3.

2. Szkoła może przyjąć inną, niż określona w ust. 1organizację zajęć.
3. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych

z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
4.Łajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych dla

Poszczególnych zawodÓw, są organizowane w oddziałach, zespołach międzyoddziałowych
albo międzyszkolnych.

5. W uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia
zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych,
w szczególnoŚci szkół wyższych, pracodawców, centrów kształcenia ustawiczne§ó, centrów

§6



kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz przez
Pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną
jednostką.

6. Dla realizacjizajęć praktycznych szkoła, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, może
organizowaĆ pracownie Ćwiczeń praktycznych, pracownie symulacyjne, warsztaty szkolne.

7. Rada pedagogiczna określi szczegółowo i wprowadzi do statutu organizację jednostek,
o których mowa w ust. 1, jeżeli w szkole zostaną utworzone.

§9

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas
zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć o którym mowa w § 12 ust. 3.

§10

Rada pedagogiczna okreŚli wprowadzi do statutu szkoły szczegółową organizację praktycznej nauki
zawodu, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

§11

1. Rada pedagogiczna określi lwprowadzi do statutu szczegółową organizację:
1) dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie kształcenia ogólnego

izawodowego.
2) zajęĆ uzupełniających dla młodocianych pracowników w zakresie praktycznej nauki zawodu,

przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, organizowanych
na wniosek pracodawców.

3) dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych dla uczniów, w tym młodocianych
Pracowników, zwiększających szansę ich zatrudnienia, organizowanych w porozumieniu
z organem prowadzącym oraz we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami
kształcenia praktycznego- jeśli szkoła takie dokształcanie i zajęcia będzie prowadzić.

§12

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania iopieki w danym roku szko]nym, określa
arkusz organizacyjny szkoĘ opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem ramowych planów
nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania- do dnia 30
kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do
dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacjiszkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły,
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin
zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć.

§13

1. Szkola zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjno- obsługowych.
2. Szczególowy zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły określi dyrektor szkoły.



§14

1. Nauczyciele prowadząry zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególnoŚci ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakres kształcenia
ogólnego i kształcenia zawodowego.

2. DYrektor szkoły może tworzyć zespoĘ wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoĘ
Problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora,
na wniosek zespołu.

§15

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca.
2. Dla zaPewnienia ciągłoŚci i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel-

wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukaryjnego.
3. FormY sPełniania zadań nauczyciela - wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów,

ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§16

Rada Pedagogiczna okreŚli szczegółowo i wprowadzi do statutu zasady rekrutacji uczniów do szkoły .

§17

1. Rada Pedagogiczna okreŚliszczegółowo iwprowadzido statutu prawa iobowiązki uczniów
uwzględniając:

1) prawo do informacji
2) prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem
3) prawo do swobody wypowiedzi
2.Tryb składania skarg w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia z uwzględnienie informacji

o instytucjach do których można składać skargę.

§18

Rada Pedagogiczna określi i wprowadzi do statutu rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów
w PrzYPadku nieprzestrzegania obowiązków zapisanych w statucie oraz tryb odwoływania się od
kary. Nie mogą byĆ stosowane kary naruszające nieĘkalność igodność osobistą ucznia.

§19

Rada Pedagogiczna okreŚliszczegółowo iwprowadzido statutu szkoły przypadkiw których może
podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów.

§20

Rada pedagogiczna uwzględniając obowiązujące przepisy określi i wprowadzi do statutu szkoty
warunki Pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą
uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawamipatologiispolecznej,



§21

Szkoła używa pieczęci unędowej zgodnie z odrębnymi przepisami

§22

1. szkoła prowadzi i pnechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne pnepisy.

§23

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do statutu wprowadza się w trybie art.42ust 1 art. 50 ust.2 pkt. 1
ustawy o systemie oświaty.

§24

Wykonanie uchwa§ powiena się Zarządowi Powiatu Bneskiego.

§25

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


