S TA T U T
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
NR 1
im. gen. Sylwestra Kaliskiego

w Działdowie

Obowiązuje od 1-12-2017

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej
nr 01/04/2017/2018 z 21-11-2017
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Podstawa prawna:
1) Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
2) Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz.
U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
3) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) .
4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949);
5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
6) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1379).
7) Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające,
Karta Nauczyciela.
8)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i
placówek, w których nie tworzy się rad rodziców.

9) Uchwały Rady Powiatu Działdowskiego powołujące szkoły w ZSZ nr 1 Działdowie.

§ 1 Informacje ogólne
1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
2. Siedzibą zespołu szkół jest: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie przy ulicy Pocztowej 6
3. Organem prowadzącym jest Powiat Działdowski, a nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko –
Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
4. Ustala się następujący skrót: ZSZ nr 1.
5. Zespół Szkół Nr 1 funkcjonuje w formie dziennej.
6. W skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie wchodzi:
1) Branżowa Szkoła I stopnia;
2) Technikum Nr 2;
3) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego;
4) Szkoła Policealna Nr 2.

§ 2 Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 mają własne statuty, zgodne z
prawem oświatowym.
1) statut Branżowej Szkoły I stopnia;
2) statut Technikum nr 2;
3) statut Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego;
4) statut Szkoły Policealnej nr 2.
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§3 Misja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
1. Podstawą działania naszej szkoły jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy
niezbędnej do dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz pełnienia odpowiednich ról
społecznych i zawodowych.
2. Uczymy odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności i otwarcia na świat.
3. Szanujemy prawa każdego człowieka.
4. Wychowujemy w duchu patriotyzmu i przywiązania do swojej małej ojczyzny, szacunku dla innych
i stwarzamy optymalne warunki do rozwoju osobowości młodego człowieka.
5. Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną.
6. Naszym celem jest tworzenie szkoły, w której uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę, ale znają
wartości uniwersalne i kierują się nimi w życiu.
7. Nasze wartości czerpiemy z polskiej tradycji i kultury, a także z religii; jednocześnie uczymy
szacunku wobec innych kultur i tradycji, w imię szeroko pojętej tolerancji.
8. Celem, do którego dąży każdy członek naszej społeczności szkolnej, od dyrektora i nauczycieli,
poprzez uczniów i ich rodziców, aż po pracowników obsługi jest to, aby absolwent Zespołu Szkół
Zawodowych nr 1 w Działdowie był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelna wiedzę, liczącym
się na rynku pracy i w pełni przygotowanym do godnego i mądrego życia.
9. Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły pomagają młodemu człowiekowi w rozwoju
intelektualnym, fizycznym i moralnym oraz w planowaniu i realizacji własnej kariery zawodowej.
10. Uczniowie pracują nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności oraz rozwojem swego intelektu i pełni
człowieczeństwa.
11. W szkole panuje klimat pokoju, rzetelnej pracy i życzliwości.
12. Wszyscy budujemy rzeczywistość sprzyjającą rozwojowi i uczeniu się .

§4 Wizja szkoły Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
1. W naszej społeczności panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera, oparta na kulturze osobistej
nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu.
2. Budujemy szkołę, do której wszyscy mają zaufanie: rodzice i uczniowie do nauczycieli, nauczyciele
wobec siebie, do dyrektora i władz.
3. Uczeń okazuje pomoc i życzliwość, jest tolerancyjny, uznaje i stosuje wartości uniwersalne.
4. Bierze udział w zarządzaniu szkołą
5. Szkoła jest nowoczesna i przygotowuje uczniów do życia w przyszłości, radzenia sobie z
wyzwaniami, jakie stawia obecna rzeczywistość.
6. Nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców,
życzliwym podejściem, budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w ich rozwoju, rozwijają
zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów. Są otwarci, twórczy i kompetentni,
podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności.
7. Uczeń otrzymuje wsparcie w wszechstronnym rozwoju, w najbardziej racjonalnym wykorzystaniu
zasobów intelektualnych i osobowościowych.
8. Dialog i komunikacja są metodami na rozwiązywanie spraw trudnych i konfliktowych.
9. Dyrektor jest dobrym gospodarzem szkoły, tworzy właściwa atmosferę, dba o rozwój placówki,
wspiera nauczycieli w ich pracy, jest konsekwentny w działaniu.

§ 5 Cele i zadania szkoły
Cele i zadania Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 są wspólne dla szkół wchodzących w skład zespołu
i zawarte są w statutach w/w szkół.
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1.
1)
2)
3)

Najważniejszymi celami szkoły są:
przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym;
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz podnoszenie poziomu
dyscypliny w szkole;
4) ochrona przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii
społecznej;
5) rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży;
6) rozwijanie postaw patriotycznych, obywatelskich oraz samorządności;
7) wsparcie rodziców w ich funkcji wychowawczej;
8) zarządzanie szkołą zgodnie z przepisami prawa;
9) przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie;
10) dbanie o prawidłowy rozwój ucznia z uwzględnieniem promocji i ochrony zdrowia;
11) umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i
religijnej.
2. Cele zawarte w ust. 1 realizowane będą w szkole z wykorzystaniem różnych metod i form pracy, a
w szczególności:
1) w zakresie przygotowania uczniów do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym szkoła:
a) realizuje podstawę programową,
b) stosuje wobec wszystkich uczniów te same zasady wewnętrznego oceniania,
c) rozwija poszczególne kompetencje zawarte w podstawie programowej,
d) organizuje zajęcia pozalekcyjne z uwzględnieniem potrzeb uczniów,
e) organizuje konkursy, zawody sportowe, olimpiady przedmiotowe,
f) realizuje innowacje i eksperymenty dydaktyczne i wychowawcze,
g) realizuje programy unijne oraz własne programy opracowane przez nauczycieli,
h) wspiera procesy edukacyjne poprzez bibliotekę szkolną,
i) rozszerza wiedzę i umiejętności w zakresie korzystania z multimediów;
2) w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkoła proponuje:
a) pomoc materialną i socjalną dla uczniów tego potrzebujących,
b) opracowanie i przestrzeganie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów,
c) odraczanie obowiązku szkolnego lub przedłużenie etapu edukacyjnego,
d) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
e) realizację zadań związanych z nauką poza szkołą;
3) w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz podnoszenie
poziomu dyscypliny w szkole:
a) prawidłowo organizuje się tygodniowy rozkład zajęć,
b) wywiesza się regulaminy w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku,
c) ustala się zasady i regulaminy związane z funkcjonowaniem szkoły, zapoznaje z nimi całą
społeczność szkolną i skuteczne ich przestrzega ( konsekwentnie)
d) przestrzega się praw ucznia,
e) rozwiązuje się problemy poprzez prowadzenie mediacji,
f) sprawdzane są przez nauczycieli pomieszczenia, w których będą prowadzili zajęcia oraz sprzęt i
pomoce dydaktyczne, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali,
g) ustala się harmonogram dyżurów nauczycieli;
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Zadania szkoły dotyczą:
efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
zarządzanie szkołą lub placówką.
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§ 6 Zadania zespołów nauczycielskich
1. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 tworzą nauczyciele, pracujący w w/w szkołach, wchodzących w
skład zespołu. Zadania zespołów nauczycielskich zawarte są w statutach szkół wchodzących w
skład ZSZ nr1.
§ 7 Zasady wewnątrzszkolnego oceniania
1. Szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia i Technikum Nr 2 posiadają wspólne zasady oceniania zawarte
w statutach tych szkół.
2. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego posiada odrębny wewnątrzszkolny system
oceniania zawarty w statucie tej szkoły.
3. Szkoła Policealna nr 2 posiada odrębny wewnątrzszkolny system oceniania zawarty w statucie tej
szkoły.
§ 8 Organy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1;
2) Rada Pedagogiczna - wspólna dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1;
3) Samorząd Uczniowski – wspólny dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1;
4) Rada Rodziców –wspólna dla wszystkich szkół, nie dotyczy ODIDZ i
Szkoły Policealnej Nr 2.

Statut Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie podpisali w imieniu:

Rady Pedagogicznej

..................................................................
Dyrektor

Rady Rodziców

.......................................................................
Przewodniczący RR
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