
 

 

 

 

 

 

STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

w SIERAKOWICACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO 

„Dobrą szkołą jest ta szkoła,  

która  doprowadza do rozwoju uczniów”  



§ 1. 

1. Określa się nazwę szkoły jako: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, zwany dalej 

Zespołem. 

2. Siedzibą Zespołu jest budynek znajdujący się w Sierakowicach przy ul. Dworcowej 3. 

 

§ 2. 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Kartuski. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Pomorski Kurator 

Oświaty.  

§ 3. 

1. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach wchodzą: 

1)  szkoły dla młodzieży 

a) Liceum Ogólnokształcące w Sierakowicach 

- podbudowa programowa – szkoła podstawowa 

- czas trwania cyklu kształcenia – 4 lata 

b) Technikum w Sierakowicach 

- podbudowa programowa – szkoła podstawowa 

- czas trwania cyklu kształcenia – 5 lat 

2) szkoły dla dorosłych 

a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierakowicach 

- podbudowa programowa – szkoła branżowa I stopnia 

- czas trwania cyklu kształcenia – 3 lata 

b) Kwalifikacyjne kursy zawodowe - kształcenie dorosłych w formie 

pozaszkolnej 

- podbudowa programowa – wszystkie typy szkół 

- czas trwania cyklu kształcenia – 3 semestry. 

2. Technikum w Sierakowicach kształci w następujących zawodach: 

1) Technik ekonomista; 

2) Technik żywienia i usług gastronomicznych; 

3) Technik agrobiznesu; 

4) Technik technologii żywności; 

5) Technik rachunkowości. 

 

 



§ 4. 

1. Zespół działa na trzech płaszczyznach: 

1) administracyjnej; 

2) finansowej; 

3) oświatowej w zakresie prowadzenia szkół dla młodzieży i dorosłych.  

 

§ 5. 

1. Działalnością Zespołu kieruje dyrektor Zespołu. 

2. Dyrektor Zespołu pełni jednocześnie funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Technikum. 

3. Funkcję, o której mowa w ust. 2, pełni nauczyciel posiadający odpowiednie 

przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkole danej szkole. 

4. Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole 

pracowników. 

§ 6. 

1. Dyrektor zespołu dysponuje środkami finansowymi zespołu określonymi przez Powiat 

Kartuski w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie.  

2. W planie finansowym Zespołu wyodrębnia się części planu dotyczące Liceum, 

Technikum i specjalnej organizacji nauki. 

3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową i materialną zgodnie z zasadami prawa 

budżetowego i wymaganiami określonymi przez politykę rachunkowości. 

4. Obsługę finansową zespołu prowadzi księgowość zespołu. 

§ 7. 

1. Zespół używa niepełnej i pełnej pieczęci nagłówkowej o treści:  

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach ul. Dworcowa 3,  

83-340 Sierakowice tel./fax 58 6 816-270; 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące w Sierakowicach,   

83-340 Sierakowice; ul. Dworcowa 3; 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Technikum w Sierakowicach,  

83-340 Sierakowice, ul. Dworcowa 3. 

2. Szkoła używa małej i dużej pieczęci urzędowej o treści: 

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. 



§ 8. 

1. Szczegółową organizację Liceum oraz Technikum regulują oddzielne statuty tych 

placówek. 

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych posiada odrębny statut szkoły. 

3. W zespole prowadzi się Kwalifikacyjne kursy zawodowe na zasadach określnych 

odrębnymi przepisami oraz regulaminem organizacji i prowadzenia kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych. 

4. W sytuacjach tego wymagających wprowadza się odrębne przepisy i zasady 

funkcjonowania szkoły w postaci regulaminów i procedur opracowanych na podstawie 

odrębnych przepisów prawa. 

5. Dyrektor zespołu, za zgodą organu prowadzącego, zawiesza na czas oznaczony zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w razie wystąpienia na terenie, którym 

znajduje się szkoła sytuacji: 

1) gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją                              

i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych; 

2) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w 

sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie 

zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe 

nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje Dyrektora szkoły; 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną; 

4) w sytuacjach innych, zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. 

6. Dyrektor zawiesza zajęcia grupy, oddziału lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub 

poszczególnych zajęć na czas oznaczony, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu 

pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego w sytuacji, gdy ze 

względu na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. 

7. O zawieszeniu zajęć, o którym mowa w pkt 6, dyrektor zawiadamia organ nadzorujący. 

8. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor zapewnia odpowiednie warunki do 

jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu 

higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym 

i placu szkolnym. 

9. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt 5, na okres powyżej dwóch dnii, 

dyrektor szkoły, najpóźniej od trzeciego dnia organizuje dla uczniów zajęcia  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wg zasad określonych w § 8a 



Statutu zespołu. 

10. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu, jak w pkt. 5 

dyrektor szkoły ustala tryb pracy szkoły i przekazuje informacje uczniom, rodzicom i 

nauczycielom. 

§ 8a. 

Zasady kształcenia na odległość  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

 

1. Kształcenie zdalne odbywać będzie się z wykorzystaniem łączy Internetowych 

i telefonii komórkowej. Podstawowym narzędziem do komunikacji dyrekcji 

i nauczycieli z rodzicami oraz uczniami jest dziennik elektroniczny Vulcan Uonet+ 

zwany dalej „e-dziennik”, chmura Microsoft 365 w szczególności "TEAMS", 

ewentualnie kontakt telefoniczny i komunikatory. 

2. Nauka na odległość obywać będzie się z wykorzystaniem materiałów, narzędzi, portali i 

platform edukacyjnych udostępnionych oraz zaproponowanych przez nauczyciela. 

3. Nauczyciele będą się komunikowali w miarę możliwości z uczniami za pośrednictwem 

wiadomości wysyłanych przez e-dziennik oraz podczas realizacji zajęć za pomocą 

narzędzi do komunikacji i pracy zdalnej poprzez: 

1) chmurę Internetową Microsoft 365, w szczególności aplikację „TEAMS”; 

2) inne uzgodnione aplikacje i komunikatory wcześniej wykorzystywane przez uczniów 

i nauczycieli; 

3) platformy e-learningowe wydawnictw podręczników; 

4) narzędzia do nagrywania lekcji lub prowadzenia wideorozmów; 

5) portale i narzędzia do przeprowadzania quizów i testów online. 

4. Do edukacji zdalnej również mogą być wykorzystywane portale i narzędzia 

zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, np.: 

1) gov.pl/zdalnelekcje; 

2) zintegrowana platforma edukacyjna - zpe.gov.pl; 

3) www.lektury.gov.pl; 

4) www.kopernik.org.p;l 

5) www.etwinning.pl; 

6) https://etwinning.pl/zdalna-edukacja-z-etwinning/; 

7) https://pl.khanacademy.org/; 

http://www.lektury.gov.pl/
http://www.kopernik.org.pl/
http://www.etwinning.pl/
https://etwinning.pl/zdalna-edukacja-z-etwinning/
https://pl.khanacademy.org/


8) https://learningapps.org/; 

9) www.muzykotekaszkolna.pl;  

10) www.przystanekhistoria.pl; 

11) www.przystanekhistoria.pl; 

12) eKredka.pl; 

13) dzwonek.pl; 

14) materiały Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych; 

15) projekt „Zdalna klasa”; 

16) pasma edukacyjne programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia; 

17) Youtube i inne. 

5. Stosowanie i wykorzystanie konkretnych narzędzi będzie uzależnione od: specyfiki  

i rodzaju zajęć, omawianych zagadnień, możliwości uczniów i nauczycieli. 

6. Z uwagi na brak możliwości jednoznacznej identyfikacji pracy ucznia, gdzie utrudniony 

będzie sposób weryfikacji zdalnej pracy poprzez przeprowadzenie kartkówki lub 

sprawdzianu, ustala się dodatkowe zasady monitorowania i oceniania w odniesieniu do 

nauczania zdalnego: 

1) nauczyciele opracowują materiał nauczania na podstawie zaplanowanego swojego 

rozkładu na każdy dzień, zgodnie z planem lekcji; 

2) w przypadku gdy nauczyciel stwierdzi, że należy zmodyfikować tygodniowy zakres 

realizowanych treści materiału w nauczaniu zdalnym, by uwzględnić stopień 

obciążenia ucznia, zwraca się do dyrektora z wnioskiem o zatwierdzenie 

modyfikacji. Dyrektor taki wniosek przyjmuje i w przypadku jego zasadności 

zatwierdza; 

3) nauczyciel realizuje zajęcia zgodnie z planem lekcji za pośrednictwem aplikacji 

"TEAMS" lub innego narzędzia uzgodnionego z uczniami.  

4) w dniu zajęć nauczyciel wpisuje temat do dziennika, we frekwencji wpisuje 

wszystkim „nz”, w przypadku braku aktywności ucznia nauczyciel zmienia  na "BA" 

(brak aktywności); 

5) brak udziału lub brak aktywności ucznia w zajęciach jest równoznaczny  

z brakiem obecności na lekcji; 

6) nauczyciel ma obowiązek na bieżąco monitorować aktywność i prace uczniów 

w wybrany przez siebie sposób; 

7) w przypadku braku aktywności ucznia, nauczyciel zgłasza ten fakt wychowawcy  

https://learningapps.org/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.przystanekhistoria.pl/
http://www.przystanekhistoria.pl/


w celu wyjaśnienia powodu i zmobilizowania ucznia do aktywności i pracy. 

7. Monitorowanie pracy uczniów i ich ocenianie przez nauczyciela polega między innymi 

na sprawdzeniu czy uczeń: 

1) aktywnie uczestniczy w zajęciach zdalnych; 

2) sumiennie i w terminie określonym przez nauczyciela wykonał zlecone ćwiczenia, 

prace i zadania domowe; 

3) wykonał pracę, ćwiczenie, zadanie domowe i udostępnił nauczycielowi  

w uzgodniony z nauczycielem lub zaproponowany przez nauczyciela sposób  

(e-mail, screen, udostępniony dokument w chmurze itp.); 

4) odbył quiz w zaproponowanej przez nauczyciela formie; 

5) udzielił ustnej wypowiedzi face to face przez aplikację „TEAMS”, „ZOOM” lub  

w innej zaproponowanej formie; 

6) okresowo wykonał testy za pomocą dostępnych platform lub aplikacji, np.: 

testportal.pl, „FORMS” z pakietu Microsoft 365 i innych; 

7) samodzielnie wykonał zadania związane z przedmiotami ogólnokształcącymi  

i z  przygotowaniem zawodowym oraz przekazał w określonym terminie 

nauczycielowi w uzgodniony sposób. 

8. W przypadku braku możliwości pracy zdalnej przez ucznia (brak komputera, Internetu), 

wychowawca wspólnie z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami ustala inne formy pracy  

z uczniem np.: 

1)  materiały do zajęć w wersji drukowanej będą do odbioru przed lekcjami na 

portierni; 

2) zwrot ćwiczeń i zadań nastąpi następnego dnia przy kolejnym odbiorze materiałów 

(prace i zadania powinny być podpisane własnoręcznie przez ucznia oraz  

powinny zawierać informacje dla, którego nauczyciela są przekazywane); 

9.  W przypadku nauczania zdalnego obowiązują inne formy oceniania i wagi: 

1) praca domowa – praca udostępniona nauczycielowi np. email - waga 1; 

2) prezentacje, referaty – waga 1; 

3) quizy online, testy (kartkówki) - waga 1; 

4) sprawdziany online - waga 2; 

5) odpowiedź face to face np. przez aplikację „TEAMS” – waga 2. 

 

10. Nauczyciel dokumentuje swoją pracę w następujący sposób: 



1) wpisy tematów lekcji; 

2) kontakty wychowawcy z rodzicami w celu zmobilizowania ucznia do  

aktywności (odnotowanie w kontaktach z rodzicami); 

3) zbiór opracowanych materiałów dydaktycznych, ćwiczeniowych, powtórzeniowych 

itp.; 

4) udzielanie informacji zwrotnej przez  e-dziennik lub inną alternatywną formę  

w stosunku do ćwiczeń, zadań prac uczniów; 

5) oceny w dzienniku lekcyjnym; 

6) informacje dotyczące podjętych działań związanych ze zdalnym nauczaniem  

(w formie i terminie określonym przez dyrektora); 

7) wnioski do dyrektora o zatwierdzenie modyfikacji tygodniowego zakresu  

realizowanych treści materiału w nauczaniu zdalnym. 

11. Uczeń jest obowiązany z wywiązywania się ze swoich zadań edukacyjnych zgodnie  

z zapisami § 55 statutu Liceum i Technikum. 

12. Uczeń w trakcie nauczania zdalnego ma obowiązek:  

1) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych zgodnie z planem lekcji w szczególności za 

pośrednictwem „TEAMS” lub z wykorzystaniem materiałów, narzędzi, portali  

i platform edukacyjnych udostępnionych oraz zaproponowanych przez nauczyciela; 

aktywnie uczestniczyć w zajęciach zdalnych; 

2) sumiennie i w terminie określonym przez nauczyciela wykonywać i odsyłać zlecone 

ćwiczenia, prace i zadania domowe; 

3) wykonane prace, ćwiczenia, zadanie domowe wysyłać/udostępniać nauczycielowi  

w uzgodniony lub zaproponowany przez nauczyciela sposób (e-mail, screen, 

udostępniony dokument w chmurze itp.); 

4) odbyć quiz w zaproponowanej przez nauczyciela form udzielać ustnej odpowiedz 

face to face przez aplikację „TEAMS”, „ZOOM” lub w innej zaproponowanej 

formie przez nauczyciela; 

5) okresowo rozwiązywać testy za pomocą dostępnych platform lub aplikacji, np.: 

testportal.pl, „Forms” z pakietu Microsoft 365 i innych; 

6) samodzielnie wykonywać zadania z przedmiotów ogólnokształcących oraz  

związanych z przygotowaniem zawodowym oraz przekazywać wyniki w określonym 

terminie nauczycielowi w uzgodniony sposób. 

 

13. Zasady pracy zdalnej ucznia: 



1) uczeń zabiera głos jedynie po wywołaniu przez nauczyciela; 

2) kategorycznie zabrania  się rejestrowania i nagrywania spotkań; 

3) rejestrowanie, nagrywanie lub zakłócanie zajęć (wyciszanie innych, przeszkadzanie, 

niekulturalne lub zbędne wpisy w konwersacji) skutkują usunięciem ucznia z zajęć 

online, odznaczeniem nieobecności i wpisaniem uwagi; 

4) wszystkie zlecone przez nauczyciela zadania, kartkówki i sprawdziany są 

obligatoryjne, a ich niewykonanie w wyznaczonym terminie jednoznaczne jest  

z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej; 

5) brak udziału lub brak aktywności ucznia w zajęciach jest równoznaczny z brakiem 

obecności na lekcji. 

14. Szkoła realizuje codzienny rozkład zajęć, który umożliwia realizację najważniejszych  

i możliwych do opanowania treści programowych. 

15. Zajęcia będą odbywały się według obowiązującego planu lekcji  

z uwzględnieniem w miarę możliwości: 

1) równomiernego obciążenia; 

2) zróżnicowania rodzaju zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizycznych uczniów; 

4) specyfiki zajęć; 

5) przemienności pracy z monitorem i bez niego. 

16. Przy realizacji obowiązującego planu zajęć, będą brane pod uwagę między innymi 

następujące czynniki: 

1) zakończenie edukacji przez klasy maturalne; 

2) realizacja przedmiotów kończących się po I półroczu i w roku szkolnym; 

3) realizacja treści kształcenia zawodowego klas przystępujących do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; 

4) bieżąca realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem dostosowania form  

i metod pracy w nauczaniu zdalnym w sposób zrównoważony  

i racjonalny. 

17. Nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne będą odbywały się w formach nauczania 

zdalnego, a w przypadku braku takiej możliwości – w innej formie uzgodnionej między 

rodzicem a nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz dyrektorem szkoły. 

18. W szczególnej sytuacji udzielenia niezbędnej pomocy uczniowi o specjalnych  

potrzebach edukacyjnych, pedagog  szkolny w miarę możliwości: 



1) wspiera uczniów – rozmowy prowadzone w czasie wyznaczonym planem/rozkładem 

zajęć (10-15 minut) przy użyciu aplikacji „TEAMS” lub wiadomości do uczniów 

kierowane przez e-dziennik, mające na celu wsparcie emocjonalne, planowanie dnia, 

higienę pracy umysłowej; 

2) wspomaga uczniów – proponowanie uczniom zadań i gier wspomagających 

koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową i pamięć wzrokową krótkotrwałą - 

bez egzekwowania ich wykonania. 

19. W okresie nauczania zdalnego, rodzic i uczeń będą mieli możliwość odbycia konsultacji 

indywidualnych z nauczycielem, wychowawcą w zakresie realizacji treści w czasie 

nauczania zdalnego poprzez: 

1) dziennik elektroniczny; 

2) aplikację „TEAMS” pakietu Microsoft 365, chat, wideorozmowę; 

3) komunikatory stosowane dotychczas przez uczniów i nauczycieli, 

4) rozmowę telefoniczną. 

20. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub jego rodzica potrzeby konsultacji nauczyciel 

ustala formę i termin konsultacji z uczniem lub jego rodzicem. 

21. Nauczyciel bibliotekarz udziela uczniom, rodzicom oraz nauczycielom wsparcia 

czytelniczo-medialnego za pomocą sposobów wskazanych w pkt. 1, w godzinach 

funkcjonowania biblioteki, przez przekazanie informacji na temat: 

1) darmowych bibliotek on-line; 

2) ciekawych propozycji czytelniczych; 

3) propozycji audycji i programów telewizyjnych o różnej tematyce, uwzględniających 

zainteresowania i preferencje zawodowe uczniów, przygotowanie do egzaminów 

maturalnych i zawodowych. 

22. Doradca zawodowy udziela uczniom wsparcia doradczo-zawodowego za pomocą 

sposobów wskazanych w pkt. 1, w swoich godzinach pracy, np.  

na temat: 

1) wpierania młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia; 

2) sposobu opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej  

i zawodowej; 

3) przygotowania ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: 

bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków nauki  

i pracy, przyszłej mobilności zawodowej; 



4) przygotowania ucznia do roli pracownika; 

5) przygotowania rodziców do efektywnego wspierania swoich dzieci w podejmowaniu 

decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

23. W okresie realizacji nauczania zdalnego, szkoła umożliwia wparcie 

i wspomaganie realizowane przez pedagoga szkolnego w godzinach funkcjonowania 

placówki w zakresie: 

1) rozmów wspierająco–motywujących z uczniami i rodzicami, prowadzonych poza 

czasem odbywanych przez uczniów zajęć, przy użyciu aplikacji „Teams” lub innej 

zaproponowanej dogodnej formy; 

2) kierowania do uczniów wiadomości przez e-dziennik, mających na celu wsparcie 

emocjonalne i motywację; 

3) wskazywania źródeł, materiałów, prezentacji, filmów o tematyce: wsparcia, 

motywacji, higieny zdrowia psychicznego, higieny pracy zdalnej, spędzania czasu 

wolnego itp. 

24. Kontakt ze szkołą jest możliwy w dalszym ciągu zgodnie z procedurami funkcjonowania 

szkoły w okresie nauczania zdalnego lub zagrożenia epidemiologicznego - kontakt 

telefoniczny, poczta elektroniczna i tradycyjna, przybycie do szkoły po wcześniejszym 

umówieniu. 

25. Osoby pełniące stanowiska kierownicze do czasu wprowadzenia innych regulacji, są 

dostępne w szkole poprzez kontakt telefoniczny, wiadomości w e-dzienniku, pocztę 

służbową, spotkanie po wcześniejszym umówieniu. 

 

§ 9. 

1. Szkoły zespołu posiadają wypracowaną misję i wizję szkoły oraz model absolwenta. 

Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich 

założeń jest jednym z głównych celów działalności szkół.    

 

§ 10. 

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych funkcjonują odrębne rady pedagogiczne: 

1) Rada Pedagogiczna szkół dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; 

2) Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 



2. Wyżej wymienione rady tworzą Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, 

która zwoływana jest w sprawach dotyczących zarówno szkół dla młodzieży, jak i szkoły 

dla dorosłych. 

3. Radom Pedagogicznym wymienionym w ust. 1 przewodniczy dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. 

4. Dla wymienionych w ust. 1 Rad Pedagogicznych prowadzi się dwie Księgi protokołów: 

1) Rady Pedagogicznej szkół dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; 

2) Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

5. Zmiany niniejszego statutu dokonuje rada pedagogiczna Zespołu. 

 

§ 11. 

Zmiany w statucie wprowadzono Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2022 r. 

 

 

 


