Statut Zespołu Szkół Muzycznych
im. Michała Spisaka
w Dąbrowie Górniczej

Statut Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1 w związku z art.52 ust.2 ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz.2572 ze zm.)
§ 1.
1. Zespół nosi nazwę: „Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka
w Dąbrowie Górniczej”.
2. Siedzibą Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie
Górniczej jest miasto Dąbrowa Górnicza.
3. W skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka, zwanego dalej
zespołem szkół, wchodzą:
1) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, zwana dalej OSM I st.
2) Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Spisaka, zwana dalej SM I st.
4. Jednostki szkoły, o których mowa w ust. 3, są zintegrowane, podlegają
jednolitemu kierownictwu i objęte są niniejszym statutem. Działalność
jednostek szkoły nie jest finansowo wyodrębniona.
§ 2.
1. Organem prowadzącym zespół szkół jest Miasto na prawach powiatu
Dąbrowa Górnicza.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego poprzez specjalistyczną jednostkę nadzoru –
Centrum Edukacji Artystycznej.
§ 3.
Siedziba zespołu szkół znajduje się przy ul. Jakuba Dąbskiego 17
w Dąbrowie Górniczej.
§ 4.
1. Zespół szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm./
oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) rozbudza zainteresowania i zdolności muzyczne, stosownie do wieku
i predyspozycji uczniów;
2) kształtuje i wychowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki;
3) przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku
lokalnym;
4) oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury;
5) dba o integralny i pełny rozwój osobowości każdego ucznia;
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6) przygotowuje absolwentów zdolnych do podjęcia nauki w szkołach
muzycznych i ogólnokształcących wyższego stopnia;
7) umożliwia kształcenie w dziale muzykowania zespołowego.
2. Zespół szkół umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej.
§ 5.
1. Zadania zespołu szkół realizowane są poprzez:
1) prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów
objętych planem nauczania;
2) prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy
nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
b) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
c) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej;
d) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
e) religia/etyka;
f) wychowanie do życia w rodzinie.
3) uczestniczenie w konkursach, przesłuchaniach, festiwalach o zasięgu
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
4) prezentacje osiągnięć wszystkich uczniów na popisach, przeglądach
i koncertach;
5) współpracę z placówkami kulturalnymi i artystycznymi na terenie całego
kraju i poza jego granicami;
6) prowadzenie praktyk zawodowych;
7) współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności
kulturalnej, zgodnie z postanowieniem § 6 Statutu.
§ 6.
Zespół szkół współdziała z samorządami terytorialnymi w zależności od
potrzeb środowiska lokalnego w zakresie działalności dydaktycznowychowawczej i artystycznej poprzez promowanie i prezentację uzdolnionych
dzieci i młodzieży w formie koncertów, popisów, konkursów, a także
typowanie do nagród.
§ 7.
Szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom poprzez:
1. Współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom
i rodzicom.
2. Zatrudnienie pedagoga i psychologa szkolnego, do zadań których należą
w szczególności:
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1) prowadzenie działalności związanej z profilaktyką wychowawczą uczniów:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów;
b) analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
c) udzielanie pomocy i porad uczniom oraz ich rodzicom;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom
z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb oraz sprawowanie indywidualnej
opieki nad uczniami wymagającymi takiej formy pomocy;
3) działania na rzecz zorganizowania opieki oraz pomocy materialnej uczniom
pozostającym w trudnej sytuacji życiowej;
4) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i stawianie
odpowiednich wniosków;
5) bieżąca współpraca z organami szkoły, wychowawcami klas i
nauczycielami, poradniami pedagogiczno-psychologicznymi oraz innymi
instytucjami zainteresowanymi problemami wychowania i opieki nad
uczniami;
6) podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych
wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
3. Zapewnienie uczniom miejsc w świetlicy szkolnej oraz korzystanie ze
stołówki szkolnej wg zasad określonych w regulaminach świetlicy i stołówki
(Załączniki Nr 7 i 8).
4. Zapewnienie uczniom pomocy dydaktycznych w miarę posiadanych
środków finansowych.
§ 8.
Zespół szkół stara się ochraniać zdrowie uczniów i zapewnić im
bezpieczeństwo w czasie pobytu w szkole oraz ochronę przed przemocą,
uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
w szczególności poprzez:
1. dyżury nauczycieli w trakcie przerw według grafiku wywieszonego
w pokoju nauczycielskim;
2. dyżur woźnego przy głównym wejściu do placówki;
3. wpisywanie do zeszytu znajdującego się na portierni osób postronnych
wchodzących na teren szkoły;
4. zakaz opuszczania budynku szkoły przez uczniów podczas przerw
w zbiorowych zajęciach edukacyjnych;
5. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych;
6. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej;
7. omawianie zasad bezpieczeństwa na lekcjach wychowawczych;
8. szkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP;
9. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego;
10. tworzenie bezpiecznych warunków korzystania z komputera
i internetu poprzez instalowanie i aktualizowanie oprogramowania
zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie
dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;
11. organizowanie dla uczniów oraz ich rodziców i opiekunów spotkań
i prelekcji prowadzonych przez specjalistów na temat uzależnień, przemocy
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i innych zagrożeń;
12. stałe kontakty z policją i strażą miejską.
§ 9.
W celu właściwego wykonywania zadań opiekuńczych ustala się, iż:
1. opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć
obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pełni nauczyciel
prowadzący zajęcia;
2. opiekę nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza
terenem szkoły pełni nauczyciel szkoły, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
3. opiekę nad uczniami podczas przerw w zajęciach sprawują dyżurujący
nauczyciele zgodnie z grafikiem dyżurów;
4. opiekę nad uczniami w czasie wycieczek i imprez organizowanych przez
szkołę sprawują nauczyciele lub nauczyciele z pomocą rodziców, zgodnie
z przepisami prawa;
5. w szczególnych przypadkach dyrektor zespołu szkół opiekę nad uczniami
może powierzyć innej niż nauczyciel osobie dorosłej;
6. uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać z instrumentów szkolnych
na zasadach określonych przez dyrektora.
§ 10.
1. Zespół szkół zatrudnia nauczycieli oraz psychologa, pedagoga
i pracowników niepedagogicznych w miarę posiadanych środków
finansowych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają
odrębne przepisy.
3. Zakresy zadań i obowiązków innych pracowników zespołu szkół określa
dyrektor na podstawie indywidualnych umów. W sprawach nieokreślonych
umową stosuje się przepisy Kodeksu Pracy.
4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zobowiązani do:
1) przestrzegania zasad kultury współżycia, poszanowania prawa do
odrębności poglądów i apolityczności;
2) niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o wypadku przy pracy albo
zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego;
3) ostrzeżenia współpracowników, a także innych osób znajdujących się
w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie.
5. W zespole szkół obowiązuje zakaz fotografowania i sporządzania nagrań
uczniów. Czynności dokumentujące życie szkoły za pomocą środków
audiowizualnych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby
wyznaczone przez dyrektora zespołu szkół.
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§ 11.
Dyrektor szkoły może, w ramach posiadanych środków finansowych,
zorganizować zajęcia dodatkowe dla uczniów zespołu szkół,
z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań
ogólnokształcących oraz artystycznych.
§ 12.
1. Okres nauki w OSM I st. wynosi 6 lat i obejmuje zajęcia edukacyjne
ogólnokształcące i artystyczne. Oprócz kształcenia muzycznego uczniowie
realizują obowiązek szkolny w zakresie kształcenia ogólnego.
2. OSM I st. kształci w zakresie następujących specjalności: fortepian,
akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, harfa, gitara klasyczna, flet, obój,
klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, perkusja.
3. SM I st. prowadzi kształcenie uczniów w cyklu 6 i 4 letnim. Nauka
obejmuje zajęcia edukacyjne artystyczne w zakresie następujących
specjalności: fortepian, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, harfa,
gitara klasyczna, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon,
perkusja.
§ 13.
1. W klasach IV-VI cyklu sześcioletniego oraz III-IV cyklu czteroletniego
uczniowie mają możliwość kształcenia w dziale muzykowania zespołowego.
2. Kwalifikacja uczniów następuje po klasie III cyklu sześcioletniego
począwszy od roku szkolnego 2016/2017 i po klasie II cyklu czteroletniego:
1) do działu muzykowania zespołowego uczniowie kierowani są na wniosek
nauczyciela instrumentu głównego w porozumieniu z rodzicami ucznia;
2) w procesie kwalifikacji uwzględniane są zainteresowania i potrzeby
uczniów, ich indywidualne predyspozycje, osiągnięcia i umiejętności;
3) kierownik sekcji przekazuje rodzicom i dyrekcji szkoły informacje
o projekcie planowanych przydziałów do 15 lutego;
4) najpóźniej do 15 marca rodzice składają odpowiedni wniosek do dyrektora
szkoły.
3. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do działu muzykowania
zespołowego podejmuje dyrektor z uwzględnieniem możliwości
organizacyjnych szkoły.
4. Informację o przydziale uczniów w danym roku szkolnym do
poszczególnych zespołów dyrektor ogłasza w dniu rozpoczęcia roku
szkolnego.
5. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek rodzica przy
akceptacji nauczyciela instrumentu, dyrektor szkoły może podjąć decyzję
z końcem roku szkolnego o przeniesieniu ucznia z działu instrumentalnego
do działu muzykowania zespołowego lub odwrotnie. Zmiana taka jest
niemożliwa w cyklu czteroletnim oraz z końcem klasy V cyklu
sześcioletniego.
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6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela zespołu
instrumentalnego, uczeń może zostać przeniesiony na zajęcia innego zespołu
instrumentalnego podczas roku szkolnego.
7. Zajęcia zespołu są prowadzone w grupach. Składy zespołów ustala
dyrektor w szkolnym planie nauczania . Decyduje o ich ilości, liczebności
oraz o powierzeniu zespołów poszczególnym nauczycielom.
8. W klasach IV-V cyklu sześcioletniego (począwszy od roku 2017/2018) i IIIII cyklu czteroletniego uczniowie mają dodatkowe zajęcia indywidualne instrument dodatkowy. Zajęcia te nie są obligatoryjne dla uczniów, których
przedmiotem głównym jest fortepian.
9. W przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych dyrektor może podjąć
decyzję o zwiększeniu wymiaru zajęć z instrumentu głównego lub zespołu
instrumentalnego o 1 jednostkę lekcyjną tygodniowo na okres jednego roku.
Warunkiem zwiększenia wymiaru zajęć jest uzyskanie przez ucznia oceny
bardzo dobrej z danych zajęć oraz jego szczególne osiągnięcia.
§ 14.
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz przeprowadzanie
sprawdzianów i egzaminów w zespole szkół regulują zasady
wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie
Górniczej (Załącznik Nr 1).
§ 15.
1. Organami zespołu szkół są:
1) dyrektor;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski.
2. Zespołem szkół kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na
zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły,
przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi
i młodzieżą uczącą się w szkole. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest
w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, poprzez sprawowanie
nadzoru pedagogicznego;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi
w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów
nadzorujących szkołę;
3) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu
zawodowym;
4) zapewnienie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne;
5) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom podczas zajęć
organizowanych przez szkołę;
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6) zwalnianie uczniów z zajęć edukacyjnych na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej
przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
7) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
8) współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk
pedagogicznych;
9) powoływanie i odwoływanie wicedyrektorów oraz kierowników po
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej;
10) dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgodnie z art. 9 c
pkt. 6 Karty Nauczyciela. Z własnej inicjatywy, na wniosek zainteresowanego
nauczyciela lub rady pedagogicznej dokonuje oceny pracy nauczyciela;
11) nadanie nauczycielowi stażyście stopnia awansu zawodowego
nauczyciela kontraktowego;
12) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników;
13) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom;
14) składanie wniosków w sprawach odznaczeń, nagród oraz innych
wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu szkół po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
15) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły
zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną. Ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie;
16) współpracę z Radą Pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim;
17) skreślanie z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie;
18) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia;
19) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych;
20) podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych ustawami
i statutem w zakresie swoich kompetencji.
3. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym zespołu szkół złożonym ze
wszystkich nauczycieli, pracującym w oparciu o wewnętrzny regulamin
(Załącznik Nr 2) działającym w granicach kompetencji określonych
w ustawach i statucie, a w szczególności:
1) zatwierdza plan pracy zespołu szkół;
2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów
pedagogicznych;
4) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów;
5) opiniuje organizację pracy zespołu szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy
rozkład zajęć lekcyjnych;
6) opiniuje projekt planu finansowego zespołu szkół;
7) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień;
8) opiniuje wnioski w sprawach indywidualnego programu lub toku
nauczania;
9) opiniuje propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do
powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole;
10) może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o organizację:
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a) dodatkowych zajęć edukacyjnych;
b) zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej;
c) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
11) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
12) może występować z wnioskiem do organu prowadzącego zespół szkół
o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie z innej funkcji
kierowniczej;
13) uchwala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny
w celu doskonalenia pracy szkoły;
14) może postanowić o ponownym ustaleniu przez wychowawcę
klasyfikacyjnej oceny z zachowania;
15) przygotowuje projekt statutu zespołu szkół albo jego zmian.
4. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania
spraw poruszanych na posiedzeniach rady, szczególnie zaś tych, które mogą
naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i innych
pracowników szkoły.
5. Rada rodziców jest organem kolegialnym złożonym z rodziców uczniów
zespołu szkół (minimum 7 członków), pracującym w oparciu o wewnętrzny
regulamin (Załącznik Nr 3), działającym w granicach kompetencji
określonych w ustawach i statucie. Może występować do dyrektora, rady
pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu
szkół. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu
wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki;
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora
zespołu szkół.
6. Samorząd uczniowski jest organem kolegialnym zespołu szkół złożonym
z uczniów, pracującym we współpracy z dyrekcją szkoły w oparciu
o wewnętrzny regulamin (Załącznik Nr 4) w granicach kompetencji
określonych w ustawach i statucie. Ostateczna decyzja w kwestiach
przedstawianych przez organ samorządu uczniowskiego należy do dyrektora
szkoły. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi, radzie
pedagogicznej, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach
zespołu szkół, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
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7. Wszystkie organy zespołu szkół są zobowiązane do współpracy w celu
realizacji zadań statutowych szkoły.
8. Spory między organami szkoły są rozwiązywane na następujących
zasadach:
1) dyrektor zespołu szkół pełni funkcję negocjatora w sytuacjach
konfliktowych pomiędzy organami szkoły (jak również pomiędzy
nauczycielem a rodzicem), w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa
i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga – podejmując decyzję,
z zachowaniem prawa, oraz mając na względzie słuszny interes
zainteresowanych oraz dobro szkoły i dobro publiczne. Decyzja dyrektora jest
ostateczna;
2) w przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, każda ze stron
ma prawo odwołać się do organu prowadzącego i nadzorującego szkołę, jeżeli
tak stanowią odrębne przepisy;
3) konflikty wynikające ze stosunku pracy rozstrzyga się zgodnie z Kartą
Nauczyciela oraz odpowiednio z przepisami kodeksu pracy;
4) w przypadku sporu między dyrektorem a organami szkoły organem
rozstrzygającym jest organ wyższego stopnia.
§ 16.
1. W zespole szkół utworzone są następujące stanowiska kierownicze:
1) wicedyrektorzy ds. kształcenia ogólnego i muzycznego;
2) kierownik sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych;
3) kierownik sekcji fortepianu i akordeonu;
4) kierownik sekcji instrumentów smyczkowych, harfy i gitary;
5) kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji;
6) kierownik świetlicy.
2. Zakres kompetencji i obowiązków wicedyrektorów obejmuje:
1) inspirowanie, organizowanie i kierowanie pracą dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą w szkole;
2) zapewnienie prawidłowej realizacji programów nauczania;
3) stworzenie warunków do upowszechniania osiągnięć nauczycieli i uczniów
oraz rozwoju nowatorstwa pedagogicznego;
4) zapewnienie dobrych warunków pracy z uczniami zdolnymi i mającymi
trudności;
5) podejmowanie, wspólnie z nauczycielami i rodzicami działań w celu
poznania właściwości psychicznych i fizycznych uczniów dla zapewnienia
właściwych warunków rozwoju;
6) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz kontrolowanie
zgodności odbywania zastępstw, godzin ponadwymiarowych i ich
dokumentacji;
7) organizowanie dyżurów nauczycieli;
8) kontrolowanie dzienników, rytmiki oceniania i realizacji programu
nauczania;
9) zastępstwo za dyrektora w czasie jego nieobecności;
10) przygotowywanie i prowadzenie części konferencji klasyfikacyjnej;
11) hospitowanie nauczycieli według opracowanego planu;
10
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12) pełnienie nadzoru nad pracą biblioteki szkolnej;
13) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć;
14) organizowanie i kontrola przebiegu przesłuchań, egzaminów
promocyjnych, sprawdzianów oraz kierowanie ich przebiegiem;
15) kierowanie pracami komisji inwentaryzacyjnej;
16) kontrola rotacji uczniów w poszczególnych klasach;
17) dokonywanie okresowej i bieżącej analizy wyników nauczania
i przedkładanie wniosków na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
18) nadzór nad organizacją pokazów pracy i imprez kulturalnych na terenie
szkoły oraz poza szkołą;
19) organizowanie badania przydatności kandydatów do szkoły.
3. Zakres kompetencji i obowiązków kierowników sekcji obejmuje:
1) opracowanie rocznych planów pracy sekcji i nadzorowanie ich realizacji;
2) prowadzenie dokumentacji pracy kierowanej przez siebie sekcji;
3) nadzorowanie pracy dydaktycznej nauczycieli wchodzących w skład
sekcji oraz kontrolowanie prowadzonej przez nich dokumentacji;
4) zgłaszanie dyrektorowi szkoły wniosków dotyczących zakupu pomocy
dydaktycznych;
5) organizowanie pomocy dydaktycznej nauczycielom wchodzącym w skład
sekcji;
6) otaczanie opieką nauczycieli z krótkim stażem pedagogicznym;
7) konsultowanie lekcji, udział w przeprowadzanych hospitacjach lekcji;
8) inicjowanie i organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego
nauczycieli;
9) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych a także mających
problemy;
10) typowanie na wniosek nauczyciela uczniów na koncerty, pokazy pracy
i przesłuchania;
11) organizowanie przesłuchań i egzaminów promocyjnych;
12) współpraca z nauczycielem – bibliotekarzem szkoły w zakresie zakupu
niezbędnych pomocy dydaktycznych;
13) opracowywanie projektu planowanych przydziałów uczniów do działu
muzykowania zespołowego.
4. Zakres kompetencji i obowiązków kierownika świetlicy obejmuje
w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego wobec wychowawców świetlicy oraz
prowadzenia właściwej dokumentacji;
2) opracowanie zakresu czynności i obowiązków podległym pracownikom;
3) opracowanie rocznego planu pracy;
4) organizowanie zajęć świetlicowych.
5. W przypadku nie utworzenia w zespole szkół stanowiska wicedyrektora
ds. kształcenia muzycznego, jego kompetencje i zadania wykonują
kierownicy sekcji.
6. Dopuszcza się możliwość innego podziału kompetencji i obowiązków jako
wynikającego z aktualnych potrzeb zespołu szkół i sytuacji kadrowej.
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§ 17.
1. Nauczyciele pokrewnych zajęć artystycznych wchodzą w skład sekcji.
2. W zespole szkół działają następujące sekcje:
1) przedmiotów ogólnomuzycznych;
2) fortepianu i akordeonu;
3) instrumentów smyczkowych, harfy i gitary;
4) instrumentów dętych i perkusji.
3. Pracą sekcji, o których mowa w ust. 2, kieruje nauczyciel, któremu
powierzono stanowisko kierownika sekcji. Zakres kompetencji i obowiązków
kierowników sekcji określa § 16.ust.3.
4. Do zadań sekcji, o których mowa w ust. 2, należą w szczególności:
1) opracowywanie propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego
systemu oceniania;
2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz doradztwa metodycznego.
5. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących tworzą zespół przedmiotów
ogólnokształcących oraz zespół wychowawczy.
6. Do zadań zespołu przedmiotów ogólnokształcących należą
w szczególności:
1) opracowywanie propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego
systemu oceniania;
2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz doradztwa metodycznego.
7. Zespół wychowawczy tworzą wychowawcy oddziałów klasowych,
kierownicy sekcji, kierownik świetlicy, pedagog i psycholog szkolny oraz
dyrektor lub wicedyrektor szkoły. Zespół spotyka się według potrzeb.
8. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:
1) opracowywanie i opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego
szkoły;
2) opracowywanie propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego
oceniania;
3) diagnozowanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych
z zastosowaniem systemu kar i nagród;
4) informowanie o osiągnięciach uczniów.
9. Pracą zespołu, o którym mowa w ust.7 kieruje przewodniczący
powoływany przez dyrektora na wniosek członków danego zespołu.
§ 18.
1. Dyrektor powierza każdą klasę opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanego dalej wychowawcą.
2. Wychowawcami mogą być nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
lub ogólnomuzycznych zatrudnieni w zespole szkół w wymiarze co najmniej
pół etatu.
3. W przypadku zajęć indywidualnych w SM I st. opiekę taką powierza
dyrektor nauczycielowi gry na instrumencie głównym.
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4. Dla zapewnienia ciągłości opieki wychowawczej wprowadza się zasadę
prowadzenia przez tego samego nauczyciela klasy w trzyletnim cyklu
nauczania (w miarę możliwości).
5. Formami spełniania zadań wychowawcy są w szczególności:
1) czuwanie nad wszechstronnym rozwojem osobowości ucznia;
2) interesowanie się wynikami ucznia, a w razie potrzeby organizowanie
pomocy koleżeńskiej;
3) pomaganie uczniom w rozwiązywaniu problemów wewnątrzklasowych;
4) współdziałanie z wszystkimi nauczycielami uczącymi w klasie,
a w szczególności z nauczycielami przedmiotów muzycznych;
5) stała współpraca z rodzicami uczniów w celu zrealizowania pełnego
programu wychowawczego;
6) rozpoznanie, w miarę potrzeb, sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów
w celu zorganizowania potrzebnej pomocy;
7) planowanie i organizowanie wspólnie z rodzicami i opiekunami różnych
form życia zespołowego, rozwijających jednostki i integrujących zespół
uczniowski;
8) zachęcanie i pomoc uczniom w kształtowaniu samorządności w różnych
dziedzinach życia szkolnego;
9) kształtowanie w uczniach obiektywnej samooceny.
§ 19.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora
szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
2. Arkusz organizacyjny zespołu szkół zatwierdza organ prowadzący.
§ 20.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza dyrektor ustala tygodniowy rozkład
zajęć, określający organizację stałych i nadobowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
§ 21.
1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy
z dniem 31 sierpnia następnego roku. Jeżeli pierwszy dzień września wypada
w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
2. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza.
3. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają
przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
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5. Jednostka lekcyjna w zakresie przedmiotów artystycznych może mieć
również inny wymiar np. 1/3, 2/3, (jednostki lekcyjnej 45 min.), który
związany jest z ustalonym i zatwierdzonym ramowym planem nauczania
w szkole artystycznej.
6. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym czasie,
z zachowaniem ogólnego czasu zajęć ustalonego na podstawie ramowego
planu nauczania.
7. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III OSM prowadzone są w oddziałach
liczących nie więcej niż 25 uczniów. Ilość uczniów w klasie jest uzależniona
od ilości miejsc na poszczególne instrumenty w danym roku szkolnym.
§ 22.
1. Zespół szkół współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie
nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:
1) przekazywanie informacji o specyficznych wymaganiach kształcenia
w szkole artystycznej;
2) umożliwienie poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych
w danej klasie i szkole;
3) dostępność wewnątrzszkolnych zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania;
4) rzetelną informację na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów
i przyczyn trudności w nauce;
5) możliwość uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania
i dalszego kształcenia swoich dzieci;
6) możliwość wyrażania i przekazywania organowi nadzorującymi zespół
szkół opinii na temat jego pracy;
7) możliwość współdziałania rodziców z pedagogiem i psychologiem szkolnym
w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych;
8) możliwość uczestniczenia na zajęciach instrumentu za zgodą nauczyciela
prowadzącego.
2. Przewiduje się następujące formy współdziałania:
1) rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami
przedmiotów, nauczycielami instrumentów, pedagogiem i psychologiem
szkolnym, dyrektorem szkoły i jego zastępcami;
2) spotkania klasowe (przynajmniej dwa w półroczu);
3) rozmowa telefoniczna (odnotowana w dzienniku lekcyjnym);
4 )comiesięczne, zgodnie z harmonogramem, konsultacje z wszystkimi
nauczycielami zespołu szkół;
5) inne formy (w miarę potrzeb).
3. Rodzice powinni zapewnić swym dzieciom właściwą opiekę i warunki,
adekwatne do ich możliwości i potrzeb, celem zapewnienia dzieciom
właściwego rozwoju psychicznego, zdrowotnego i intelektualnego.
§ 23.
W zależności od potrzeb uczniów wymagających z przyczyn rodzinnych
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i losowych dodatkowej opieki, rada pedagogiczna określa jej formy.
§ 24.
1. W zespole szkół funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy
realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej. Jest ona interdyscyplinarną pracownią szkolną, w której
uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza oraz
indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy.
2. Biblioteka jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów
i nauczycieli. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele oraz inni
pracownicy zespołu szkół.
3. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora do
tygodniowego planu zajęć, tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do ich
zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
4. Szczegółową organizację pracy biblioteki określa regulamin
(Załącznik Nr 6)
5. Do zadań nauczyciela- bibliotekarza należy w szczególności:
1) udostępnianie zbiorów – zgodnie z regulaminem biblioteki;
2) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej;
3) upowszechnianie czytelnictwa;
4) praca z aktywem bibliotecznym;
5) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej – zgodnie
z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania;
6) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez
współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami
uczniów, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi;
7) współpraca z rodzicami poprzez upowszechnianie wiedzy psychologicznej
oraz udostępnianie literatury pomagającej rozwiązać problemy wychowawcze.
6. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest
do:
1) gromadzenia zbiorów;
2) prowadzenia ewidencji i selekcji zbiorów;
3) prowadzenia określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki;
4) sporządzanie projektów rocznych planów pracy biblioteki oraz rocznego
sprawozdania z pracy;
5) sporządzania projektów zakupów (wg budżetu) dla biblioteki;
6) zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji
oraz odpisywania ubytków w tych materiałach.
7. W zespole szkół zorganizowana jest czytelnia.
8. W czytelni gromadzony jest księgozbiór podręczny do którego czytelnik ma
bezpośredni dostęp.
§ 25.
1. W zespole szkół funkcjonuje świetlica.
2. Uczniowie przebywający w świetlicy mają prawo do:
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1) korzystania z pomocy wychowawczej przy odrabianiu zadań domowych
i uzupełniania braków w wiadomościach i umiejętnościach;
2) korzystania ze sprzętu, gier oraz materiałów dydaktycznych, znajdujących
się w świetlicy;
3) zabawy wg własnych zainteresowań, po uzyskaniu zezwolenia opiekuna
świetlicy.
3. Szczegółowe zadania i organizację świetlicy szkolnej określa regulamin
świetlicy (Załącznik Nr 7).
§ 26.
1. Szczegółowe warunki ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej lub
wyższej niż pierwsza zespołu szkół określa regulamin (Załącznik Nr 5).
2. Zespół szkół organizuje okresową działalność konsultacyjną w formie zajęć
przygotowujących kandydatów do kształcenia muzycznego, dni otwartych,
jak również wstępnych badań zainteresowań i uzdolnień kandydatów.
§ 27.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą
zgodnie z zasadą starannego działania oraz odpowiada za bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel winien postępować zgodnie z prawem, etyką zawodu oraz
spełniać szczególne obowiązki, jakie wynikają z pełnienia służby publicznej.
3. Nauczyciel w szczególności:
1) organizuje i wykonuje swoje zajęcia ponosząc odpowiedzialność za
bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
2) odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
3) dba o pomoce dydaktyczne, sprawność i bezpieczeństwo sprzętu
szkolnego;
4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
5) jest bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów;
6) udziela pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych
w oparciu o rozeznanie potrzeb;
7) doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i zawodowe, podnosi poziom
wiedzy merytorycznej;
8) aktywnie uczestniczy w audycjach, koncertach szkolnych,
przesłuchaniach semestralnych i uroczystościach o charakterze
ogólnoszkolnym;
9) zgłasza innowacje i eksperymenty pedagogiczne;
10) na bieżąco prowadzi dokumentację szkoły, a dzienniki lekcyjne
pozostawia zawsze w pokoju nauczycielskim;
11) bierze aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej.
4. Nauczyciel ma prawo do poszanowania godności osobistej i godności
zawodu oraz warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków
dydaktyczno-wychowawczych.
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§ 28.
Zakresy zadań i obowiązków innych pracowników zespołu szkół określa
dyrektor zespołu szkół na podstawie indywidualnych umów. W sprawach
nieokreślonych umową stosuje się przepisy Kodeksu Pracy.
§ 29.
1. Prawa i obowiązki ucznia wynikają z:
1) Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej;
2) Ustawy o systemie oświaty;
3) Konwencji o prawach dziecka.
2. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2) opieki wychowawczej:
a) w przypadku naruszenia praw ucznia zainteresowany uczeń lub jego
rodzic (prawny opiekun) może złożyć skargę w formie ustnej lub
pisemnej odpowiednio do wychowawcy klasy, przewodniczącego
samorządu uczniowskiego, pedagoga lub dyrektora szkoły w terminie
nie później niż siedem dni od zaistniałej sytuacji;
b) o wyniku rozpatrzenia skargi uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun)
powinien być poinformowany w ciągu czternastu dni od wpłynięcia
skargi.
3) zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności;
4) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów
kontroli postępów w nauce;
7) korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego;
8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru i biblioteki;
9) samodzielnego korzystania z sal ćwiczeń zgodnie z ustalonymi zasadami.
3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie,
a w szczególności:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły;
2) przestrzegania zasad kultury, współżycia społecznego w odniesieniu do
nauczycieli, innych pracowników oraz koleżanek i kolegów;
3) dbanie o ład i porządek w szkole oraz o wspólne dobro – instrumenty,
sprzęt, meble, pomoce naukowe itp. /za umyślne uszkodzenie sprzętów
odpowiadają materialnie rodzice (opiekunowie);
4) punktualnego przychodzenia na zajęcia edukacyjne, odpowiedniego
przygotowania do nich oraz przestrzegania zasad kultury oraz zasad
ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także respektowania
ustalonych zasad korzystania z sal lekcyjnych;
5) przeciwstawiania się wszelkim przejawom przemocy na terenie szkoły;
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6) w przypadku wykroczeń podporządkowania się karom wyznaczonym przez
organy szkoły;
7) dbania o estetyczny i schludny wygląd; wszelkie ekstrawagancje
i manifestowanie poprzez ubiór i zachowanie sympatii dla subkultur nie
mogą mieć miejsca;
a) dla uczniów OSM I st. wprowadza się strój szkolny w postaci
granatowej kamizelki z emblematem szkoły;
b) wszystkich uczniów zespołu szkół, obowiązuje zmiana obuwia.
8) noszenia stroju galowego podczas prezentacji artystycznych- egzaminów,
popisów, koncertów i uroczystości szkolnych;
a) dziewczęta obowiązuje czarna lub granatowa spódnica lub spodnie,
biała bluzka i wyjściowe buty;
b) chłopców obowiązuje biała koszula, czarny lub granatowy garnitur
i wyjściowe buty;
c) dopuszcza się odstępstwo od w/w stroju uzasadnione charakterem
danej uroczystości lub koncertu.
9) nie korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych utrwalających głos i wizję podczas zajęć edukacyjnych oraz
prezentacji artystycznych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodę
na korzystanie z tych urządzeń może wyrazić nauczyciel prowadzący zajęcia
lub dyrektor szkoły. W przypadku nie zastosowania się ucznia do tego
wymogu, nauczyciel ma prawo zabrać telefon w depozyt i przekazać go
uczniowi lub rodzicom po lekcjach; uczeń otrzymuje pisemną uwagę do
dziennika;
10) powstrzymywania się od działań, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu
jego samego oraz innych osób;
11) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole.
4. Nieobecności ucznia na zajęciach powinny być usprawiedliwione przez
rodziców w formie pisemnej, w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły.
W przypadku uczniów OSM I st.w dzienniczku ucznia.
5. Uczeń, który w trakcie lekcji bierze udział w imprezach organizowanych
przez szkołę jest traktowany jako obecny na lekcjach.
6. Zwolnienia ucznia ze szkoły przed zakończeniem lekcji dokonuje
nauczyciel na pisemną prośbę rodziców (w przypadku uczniów OSM
I st.-wpisaną do dzienniczka ucznia). Zwolnienie ucznia z lekcji traktowane
jest jako usprawiedliwienie nieobecności na tej lekcji.
7. Określa się następujące rodzaje nagród stosowanych wobec uczniów,
które można otrzymać za wzorową postawę, bardzo dobre wyniki w nauce
i wyróżniające osiągnięcia artystyczne:
1) pochwała wychowawcy wobec klasy;
2) pochwała dyrektora wobec społeczności szkolnej;
3) nagrody książkowe, w zależności od posiadanych środków finansowych;
4) list gratulacyjny dla rodziców;
5) wyróżnienie ucznia poprzez udział w koncercie;
6) umieszczenia na terenie szkoły uzyskanego w konkursach dyplomu;
7) promocyjne świadectwo z wyróżnieniem.
8. Określa się następujące rodzaje kar wobec uczniów, za lekceważenie
obowiązków szkolnych, niszczenie mienia szkolnego oraz naruszanie
porządku szkolnego i ustaleń statutu:
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1) upomnienie wychowawcy wobec klasy;
2) rozmowa ostrzegawcza z rodzicami;
3) upomnienie lub nagana dyrektora;
4) zawieszenie przez dyrektora prawa ucznia do reprezentowania szkoły na
zewnątrz;
5) inne rodzaje kar za zgodą dyrektora zespołu szkół.
9. Uczeń może odwołać się od kary, składając w formie pisemnej odwołanie
do rady pedagogicznej, w ciągu siedmiu dni od udzielenia kary.
10. Rada pedagogiczna rozpatruje odwołanie w ciągu czternastu dni od jego
złożenia. Brak rozpatrzenia odwołania w terminie czternastu dni traktowane
jest jako anulowanie kary.
11. Wszystkie rodzaje nagród i kar odnotowane są w dokumentacji szkolnej.
12. Szkoła poprzez wychowawcę klasy informuje rodziców (opiekunów)
ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
13. Zachowania uczniów zagrażające zdrowiu lub życiu oraz naruszanie
zasad bezpieczeństwa w szkole, lekceważenie regulaminów oraz zakazów
pracowników szkoły, jak również nakłanianie do ww. zachowań, podlega
wszystkim określonym w Statucie zespołu szkół karom, włącznie
z możliwością skreślenia z listy uczniów.
§ 30.
Określa się następujące przypadki, w których uczeń może zostać skreślony
z listy uczniów:
1. na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o zabraniu ucznia
ze szkoły lub wniosek pełnoletniego ucznia o rezygnacji z dalszego
kształcenia;
2. w przypadku nie zgłoszenia się ucznia do 15 września po uprzednim
poinformowaniu o tym fakcie rodziców lub opiekunów;
3. w przypadku miesięcznej, ciągłej, nieusprawiedliwionej nieobecności
ucznia po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie rodziców lub opiekunów;
4. po stwierdzeniu faktu spożywania alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych
przez szkołę oraz przebywania pod ich wpływem;
5. w przypadku naruszenia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych
norm etycznych, a w szczególności w przypadku stwierdzenia stosowania
przemocy (fizycznej i psychicznej), kradzieży, w stosunku do innych osób na
terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
6. w przypadku braku promocji do klasy następnej, jeżeli rada pedagogiczna
nie wyrazi zgody na powtarzanie klasy (w przypadkach określonych
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, klasyfikowania i promowania).
§ 31.
Zespół szkół przyjmuje studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne
na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem a szkołą
wyższą.
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§ 32.
1. Zespół szkół używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla SM I st. i OSM I st.
3. Tablica i stemple urzędowe szkół wchodzących w skład zespołu szkół mają
w górnej części nazwę zespołu, a w dolnej – nazwę szkoły.
4. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez
szkoły wchodzące w skład zespołu szkół podaje się nazwę szkoły.
5. Świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową.
§ 33.
1. Zespół szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez zespół szkół gospodarki finansowej
i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 34.
Traci moc statut ZSM im. M. Spisaka z dnia 20 listopada 2009 r.
z późn. zm.
§ 35.
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
§ 36.
Integralną częścią statutu ZSM im. M. Spisaka są załączniki;
Załącznik Nr 1 - Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów;
Załącznik Nr 2 - Regulamin Rady Pedagogicznej;
Załącznik Nr 3 - Regulamin Rady Rodziców;
Załącznik Nr 4 - Regulaminy Samorządu Szkolnego;
Załącznik Nr 5 - Regulamin przyjmowania uczniów do zespołu szkół;
Załącznik Nr 6 - Regulaminy biblioteki;
Załącznik Nr 7 - Regulaminy świetlicy;
Załącznik Nr 8 - Regulamin stołówki szkolnej.
Statut uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 31. 08. 2015 r. Uchwała nr
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