Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2018
dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku
z dnia 31 sierpnia 2018r.

Statut
Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych
im. prof. dr. inż. Janusza Groszkowskiego
w Radomsku

(tekst ujednolicony z dnia 03 września 2018r.)

Spis treści:

Rozdział 1

Postanowienia wstępne .................................................................................str. 3

Rozdział 2

Podstawy prawne ..........................................................................................str. 3

Rozdział 3

Ogólne informacje o zespole szkół ................................................................str. 6

Rozdział 4

Cele i zadania szkoły .....................................................................................str. 7

Rozdział 5

Organy szkoły................................................................................................str. 8

Rozdział 6

Organizacja szkoły ........................................................................................str. 13

Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły .............................................................str. 17

Rozdział 8

Zasady sprawowania opieki nad młodzieżą ...................................................str. 28

Rozdział 9

Wewnątrzszkolne zasady oceniania .............................................................str. 34

Rozdział 10

Prawa i obowiązki uczniów ............................................................................str. 62

Rozdział 11

Obowiązki rodzica względem ucznia w szkole ……………………..…………..str. 69

Rozdział 12

Zasady rekrutacji uczniów .............................................................................str. 69

Rozdział 13

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego ...........................................str. 73

Rozdział 14

Policealna szkoła dla dorosłych ………………………………………………… str. 89

Rozdział 15

Postanowienia końcowe ................................................................................str. 98

Statut Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku

Strona 2

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia wstępne
1.

Ilekroć w poniższym Statucie bez bliższego określenia jest mowa o:
a) Szkole lub Zespole Szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Elektryczno –
Elektronicznych w Radomsku
b) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno –
Elektronicznych w Radomsku
c) Dyrekcji – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno –
Elektronicznych w Radomsku i jego zastępców
d) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ szkoły realizujący
zadania wynikające ze statutu szkoły
e) Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego
Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku
f) Wychowawcy – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego
Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku, któremu powierzono
funkcję wychowawcy klasy
g) Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Zespołu Szkół Elektryczno –
Elektronicznych w Radomsku
h) Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów ucznia;
i) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć działająca w szkole reprezentację
rodziców
podejmującą działania zmierzające do doskonalenia statutowej
działalności szkoły
j) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty, Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami;
ja) Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. –
Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późniejszymi zmianami
k) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. –
Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami
l) Komisji rekrutacyjnej – rozumie się przez to zespół powołany przez dyrektora
spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole.
ROZDZIAŁ 2
Podstawy prawne

1.

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.,
poz. 1457).

1a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 z
późniejszymi zmianami).
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1b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60 z późniejszymi zmianami).
2.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.,
poz. 967)

3.

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., Nr 61, poz. 624 z
późniejszymi zmianami).

3a. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r., poz. 649 z późniejszymi
zmianami).
4.

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 843 z późniejszymi zmianami).

4a. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.
1534).
5.

(uchylony)

5a. Rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły
publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r., poz. 1248).
5b. Rozporządzenie MEN z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły
publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017r., poz. 1546).
5c. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., poz. 610).
6.

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty dotyczące rekrutacji na dany rok szkolny.

7.

Rozporządzenie MZiOS z dnia 5 listopada 1992r. w sprawie zakresu, organizacji
oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 1992r. Nr 87 poz. 441) oraz
rozporządzenie MZiOS z dnia 29 grudnia 1995r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z
1996 r. Nr 4 poz. 31).
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8.

(uchylony)

8a. Rozporządzenie MZ z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014r., poz. 1144).
8b. Rozporządzenie MZ z dnia 8 maja 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na
kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy
kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.
U. z 2017r., poz. 971).
9.

(uchylony)

9a. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r., poz. 532).
9b. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1643).

10.

(uchylony)

11.

Akty założycielskie
go szkół.

12.

Uchwała Nr XXXVIII/292/2002 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia
20 maja 2002 r. w sprawie włączenia szkół ponadgimnazjalnych w skład Zespołu
Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku z siedzibą przy
ul. Narutowicza 12.

13.

Uchwała nr VIII/65/07 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 kwietnia 2007r.
w sprawie założenia szkoły policealnej dla dorosłych o okresie nauczania
nie dłuższym niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym
wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
po zdaniu egzaminu oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Elektryczno –
Elektronicznych w Radomsku.

Zespołu

Szkół Elektryczno-Elektronicznych

i tworzących

13a. Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28 marca
2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2017r., poz.
1670).
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14.

Porozumienie ZSEE i CKP w Radomsku w sprawie realizacji nauczania wybranych
przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym oraz przeprowadzania
wybranych egzaminów w kwalifikacjach dla uczniów ZSE-E w Radomsku.
ROZDZIAŁ 3
Ogólne informacje o Zespole Szkół

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych im. prof. dr.
inż. Janusza Groszkowskiego w Radomsku.
2. Siedzibą szkoły jest budynek znajdujący się w Radomsku przy ul. Narutowicza 12.

3. Organem prowadzącym szkoły jest Powiat Radomszczański.

3a. Siedziba organu prowadzącego znajduje się w Radomsku przy ul. Leszka Czarnego
22.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

5.

W skład Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych wchodzą:
1) Technikum Elektryczno - Elektroniczne o 4-letnim cyklu kształcenia
(na podbudowie programowej szkoły gimnazjalnej).
a) Zawód: technik elektronik – 311 408
b) Zawód: technik elektryk – 311303
c) Zawód: technik informatyk – 351203
d) Zawód: technik teleinformatyk – 351103
e) Zawód: technik organizacji reklamy – 333906
2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
(na podbudowie programowej szkoły
gimnazjalnej).
a) Zawód: elektryk – 741 103
b) Zawód: monter-elektronik – 742 102
c) Zawód: elektronik – 742 117
3) Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 o 2-letnim cyklu kształcenia
(na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie).
a) Zawód: technik informatyk - 351 203

6. Realizacja nauczania wybranych przedmiotów w kształceniu zawodowym
praktycznym oraz przeprowadzania wybranych egzaminów w kwalifikacjach
dla uczniów ZSE-E w Radomsku odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego
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w Zespole Szkół
ul. Brzeźnicka 22).

Drzewnych

i

Ochrony

Środowiska

(97-500

Radomsko

7. Praktyki zawodowe odbywają się na terenie zakładów pracy, do których uczniowie
kierowani są na podstawie umowy partnerskiej z daną firmą.
8. W szkole działają: biblioteka, świetlica, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet
pedagoga szkolnego. Szkoła posiada pracownie specjalistyczne umożliwiające
realizację prowadzonych dokumentacji programowych.
9. Baza sportowo-rekreacyjna składa się z sali gimnastycznej i sali do ćwiczeń
stacjonarnych.
10. Na mocy oddzielnych umów szkoła korzysta z obiektów sportowych na terenie
miasta i powiatu.
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