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Rozdział I 

Podstawowe informacje o szkole 
 

§ 1 
 

1. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zambrowie Zakładu Doskonalenia Zawodowe-
go w Białymstoku, zwana dalej „szkołą” jest szkołą niepubliczną. 

2. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.  
3. Siedziba szkoły: 18-300 Zambrów, ul. Wojska Polskiego 5.  
4. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być uży-

wany skrót nazwy: Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zambrowie ZDZ w Białym-
stoku. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest: Zakład Doskonalenia Zawodowego,  
15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty. 

 

§ 2 
 

1. Typ szkoły: szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie,  
o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w danym zawodzie, kształcąca w formie zaocznej. 

2. Szkoła kształci w zawodach: 
- technik informatyk, 
- technik rachunkowości, 
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 3 
 

1. Szkoła gwarantuje wszystkim słuchaczom równe prawa bez względu na narodo-
wość, pochodzenie społeczne, wyznanie, status materialny czy warunki zdrowot-
ne. 

2. Edukacja w szkole zapewnia słuchaczom wystarczający poziom wykształcenia 
umożliwiający łatwiejsze znalezienie zatrudnienia na dynamicznie zmieniającym 
się rynku pracy oraz możliwość dalszego kształcenia. 

3. Cele powyższe szkoła realizuje poprzez: 
1) realizację programów nauczania uwzględniających podstawę programową  
2) uzupełnianie braków kulturowych słuchaczy pochodzących z różnych środo-

wisk; 
3) planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się; 
4) ułatwienie społecznej integracji wszystkich słuchaczy; 
5) skuteczne komunikowanie się; 
6) rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności; 
7) kształcenie umiejętności wykorzystywania oprogramowania komputerowego; 
8) efektywne współdziałanie w zespole; 
9) zapewnienie bezpieczeństwa, dyscypliny, środowiska wolnego od narkotyków. 
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4. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowa-
ny do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1)  montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 
2)  projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania 

tymi sieciami; 
3)  projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami 

i aplikacjami. 
5. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości będzie przygo-

towany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
1)  prowadzenia rachunkowości; 
2)  rozliczania danin publicznych; 
3)  rozliczania wynagrodzeń; 
4)  rozliczania składek pobieranych przez ZUS; 
5)  prowadzania analizy finansowej. 

6. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
1)  oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez 

czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; 
2)  rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związa-

nych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu  
do stanowisk pracy; 

3)  współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób 
zawodowych; 

4)  organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. 

7. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki słuchaczom przebywają-
cym w szkole podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych. 

 

 

Rozdział III 
 

§ 4 

Organy szkoły 
 

Organami szkoły są: 
1) dyrektor szkoły; 
2) rada pedagogiczna;  
3) samorząd słuchaczy. 

§ 5 

Dyrektor szkoły 
1. Szkołą kieruje dyrektor, który ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej 

pracy. 
2. Funkcję dyrektora powierza i z tej funkcji zwalnia organ prowadzący szkołę. 
3. Dyrektor w realizacji swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami szkoły. 
4. Dyrektor szkoły jako przedstawiciel i przewodniczący rady pedagogicznej: 

1) Wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem. 
2) Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej. 
3) Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepe-

dagogicznych. 
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4) Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem  
a słuchaczem. 

5) Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie. 
6) W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. 

5. Dyrektor szkoły w szczególności: 
1) planuje, organizuje i kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją  

na zewnątrz; 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 
3) zapewnia warunki do realizacji statutowych celów i zadań szkoły, właściwą 

atmosferę i dyscyplinę; 
4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa słuchaczom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
5) udziela nauczycielom instruktażu i pomocy, nadzoruje i ocenia ich pracę; 
6) wnioskuje do organu prowadzącego szkołę o zatrudnienie nauczycieli  

i innych pracowników; 
7) zapoznaje pracowników z nowymi przepisami oraz egzekwuje ich przestrze-

ganie; 
8) może skreślić słuchacza z listy słuchaczy w trybie i na zasadach określonych  

w niniejszym statucie; 
9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

 

§ 6 

Rada pedagogiczna 
 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły  
w zakresie jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele za-
trudnieni w szkole. 

3. Rada pedagogiczna działa zgodnie z ustalonym przez nią regulaminem. 
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest  dyrektor szkoły. 
5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkol-

nego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem słucha-
czy, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę 
bieżących potrzeb. Roczny harmonogram posiedzeń ustala przewodniczący  
i przedstawia radzie pedagogicznej. 

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pe-
dagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo  
co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

7. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym 
osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady 
pedagogicznej. 

8. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania. 

9. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. Jeżeli  
w szkole nie utworzono stanowiska wicedyrektora, obowiązki przewodniczącego 
przejmuje inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący. 

10. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 
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11. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy  
w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru peda-
gogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  
w obecności co najmniej połowy jej członków. 

13. Do kompetencji stanowiących  rady pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicz-

nych; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy; 
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  
w celu doskonalenia pracy szkoły. 

14. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 
2) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego. 
15. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane  

do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mo-
gą naruszać dobra osobiste słuchaczy, a także nauczycieli i innych pracowników 
szkoły. 

 

§ 7 

 Samorząd słuchaczy 
 

1. Samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze. 
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony 

przez ogół słuchaczy, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
3. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a szczególnie dotyczących pod-
stawowych praw słuchacza, takich  jak: 
1) prawa do zapoznania się z podstawą programową i programem nauczania,  

z treścią, celami i stawianymi wymaganiami; 
2) prawa do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce; 
3) prawo do organizacji życia szkolnego; 
4) prawa do uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej za zgodą dy-

rektora szkoły, w sprawach dotyczących słuchaczy szkoły. 

 

§ 8  

Współdziałanie organów szkoły  
 

1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia słucha-
czy. 

2. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który:  
1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji; 
2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły; 
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3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowa-
nych i podejmowanych działaniach i decyzjach; 

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły. 
3. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły. 
4. Sprawy sporne między dyrektorem szkoły a innymi organami rozpatruje organ 

prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny – w zależności od przedmiotu 
sporu. 

 

 

Rozdział IV 

Organizacja pracy szkoły 
 

§ 9 
1. Podstawą prawną działalności szkoły jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

oraz niniejszy statut. 
2. Szkołę zakłada i utrzymuje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. 
3. Szkoła może być zlikwidowana na wniosek założyciela z końcem roku szkolnego.  

O zamiarze i przyczynach likwidacji zostaną zawiadomieni słuchacze, gmina, na 
której terenie jest położona szkoła oraz organ prowadzący ewidencję na 6 mie-
sięcy przed terminem likwidacji. Dokumentacja przebiegu nauczania zlikwidowa-
nej szkoły zostanie przekazana organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 
nad szkołą. 

§ 10 
1. Na semestr pierwszy  przyjmowani są, według kolejności zgłoszeń lub konkursu 

świadectw, kandydaci, którzy posiadają wykształcenie średnie oraz zaświadcze-
nie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  
do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

2. Plan naboru ustala dyrektor szkoły wspólnie z organem prowadzącym szkołę. 
3. Kandydaci ubiegają się o przyjęcie do szkoły w terminie do końca sierpnia na 

semestr jesienny i do końca ferii zimowych na semestr wiosenny. W uzasadnio-
nych przypadkach dyrektor może przedłużyć termin ubiegania się o przyjęcie  
do szkoły, odpowiednio do połowy września lub do końca lutego. 

 

§ 11 
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz inne ważne terminy określa kalendarz 
roku szkolnego, który opracowany jest na dany rok szkolny w oparciu o rozpo-
rządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz or-
ganizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie szkolnego planu na-
uczania i przesłany do zatwierdzenia przez organ prowadzący w terminie  
do końca sierpnia na pierwszy semestr i do końca stycznia na semestr drugi da-
nego roku szkolnego.  

3. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności liczbę godzin zajęć edu-
kacyjnych, egzaminów semestralnych, prac egzaminacyjnych oraz liczbę godzin 
zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

4. Na wybranych zajęciach edukacyjnych oddziały dzielone są na grupy zgodnie  
z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania oraz wymaga-
niami programu nauczania. 
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5. Do realizacji statutowych celów szkoła posiada następujące pomieszczenia: 
1) klasopracownie 
2) pracownię komputerową z licencjonowanym oprogramowaniem oraz dostę-

pem do Internetu 
3) pracownię audiowizualną z wideoprojektorem 
4) podręczną bibliotekę 
5) pokój nauczycielski 
6) szatnię 

6. Praktyki zawodowe odbywać się będą u pracodawców posiadających bazę nie-
zbędną do realizacji programu praktyk, zgodnie z opracowanym przez szkołę re-
gulaminem praktyk. 

7. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza  z obowiązku odbycia praktycznej nauki za-
wodu w całości, jeżeli przedłoży on: 
1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzy-

skania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub 
świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski - 
w zawodzie, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w in-
nym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub 

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie  
w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi 
kształcenia przewidzianemu dla danego zawodu. 

8. Dyrektor szkoły może zwolnić słuchacza  z obowiązku odbycia praktycznej nauki 
zawodu w części, jeżeli przedłoży on: 
1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzy-

skania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub 
świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, 
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzają-
cy kwalifikacje zawodowe - w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w któ-
rym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub 

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie  
w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi 
kształcenia przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu,  
w którym się kształci, lub 

3) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w za-
wodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, 
w którym się kształci, które przedkłada się dyrektorowi szkoły w każdym se-
mestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu. 

9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 8, może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora 
szkoły wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słu-
chacz się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu. 

10. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki 
zawodu, uzupełnia pozostałą część na zasadach uzgodnionych z dyrektorem 
szkoły. 
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§ 12 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Liczbę słuchaczy w oddziale ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym. Liczba ta nie powinna przekraczać 40 słuchaczy. 

 

§ 13 
 

1. Organizację zajęć w szkole zaocznej określa plan konsultacji zbiorowych ustala-
ny przez dyrektora szkoły.  

2. Konsultacje zbiorowe w szkole zaocznej odbywają się we wszystkich semestrach 
według harmonogramu konsultacji zbiorowych, opracowanego na podstawie pla-
nu nauczania. 

3. Dopuszcza się możliwość organizacji w szkole zaocznej konsultacji indywidual-
nych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin w semestrze, w dowolnie wybranych 
dniach  tygodnia. 

4. Dla słuchaczy organizuje się w ciągu semestru dwie konferencje instruktażowe: 
pierwszą - wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną. 

 

§ 14 
 

1. Podstawową formą pracy w szkole zaocznej są zajęcia dydaktyczne prowadzone 
w formie konsultacji zbiorowych. 

2. Godzina konsultacji zbiorowych trwa 45 minut. 
3. Nauka w semestrze kończy się sesją egzaminacyjną. 
4. Podstawą klasyfikowania i promowania słuchacza w szkole są egzaminy seme-

stralne. 
5. Postępy słuchacza w nauce są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, arkuszu 

ocen oraz indeksie. 
6. Końcowym etapem cyklu kształcenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania. 
7. Po ukończeniu nauki w szkole słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szko-

ły.  
8. Słuchacz szkoły ma możliwość przystąpienia do egzaminu/egzaminów zawodo-

wych przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. 
9. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego zawarte są w We-

wnątrzszkolnym  Systemie Oceniania (WSO), który opracowuje i zatwierdza rada 
pedagogiczna. 

10. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) stanowi załącznik do statutu. 

 

 

Rozdział V 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 15 
 

1. W szkole są zatrudnieni nauczyciele i pracownicy administracji oraz obsługi  
w liczbie odpowiadającej potrzebom realizacji zadań statutowych. 

2. Nauczycieli i innych pracowników szkoły zatrudnia organ prowadzący. 
3. W szkole zatrudnia się nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadają-

cych kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych. 
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§ 16 
 

1. Nauczyciele mają obowiązek prowadzić pracę dydaktyczną w zakresie naucza-
nych zajęć edukacyjnych, a ponadto:  
1) realizować w toku zajęć podstawę programową; 
2) systematycznie przygotowywać się do zajęć; 
3) realizować proces dydaktyczny zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki, 

wykorzystując wszelkie pomoce dydaktyczne; 
4) indywidualizować pracę ze słuchaczem oraz dostosować wymagania eduka-

cyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych słuchacza; 
5) brać czynny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej; 
6) stale podnosić swoją wiedzę oraz doskonalić metody pracy poprzez samo-

kształcenie, udział w kursach i konferencjach organizowanych przez władze 
szkolne; 

7) systematycznie kontrolować obecność słuchaczy na zajęciach; 
8) bezstronnie i obiektywnie oceniać postępy słuchaczy w nauce. 

2. Nauczyciele mają zagwarantowane prawo do:  
1) realizacji zadań dydaktycznych; 
2) dostępu do pomocy dydaktycznych  i audiowizualnych będących w posiadaniu 

szkoły; 
3) oceniania słuchaczy; 
4) wyboru metod nauczania. 

 

§ 17 
 

1. Spośród członków rady pedagogicznej dyrektor szkoły powołuje opiekunów  od-
działów. 

2. Zadaniem opiekuna oddziału jest w szczególności: 
1) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oddziału; 
2) tworzenie warunków wspomagających proces uczenia się; 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

słuchaczy oraz pomiędzy słuchaczami a innymi członkami społeczności szkol-
nej; 

4) nawiązywanie kontaktów ze słuchaczami, osobisty przykład, kultura i takt pe-
dagogiczny; 

5) współdziałanie z dyrekcją oraz nauczycielami uczącymi w jego oddziale. 
3. Opiekun oddziału jest zobowiązany do zapoznania słuchaczy na zjeździe organi-

zacyjnym ze statutem szkoły oraz zasadami wewnątrzszkolnego oceniania. 
4. Opiekun ma prawo i obowiązek korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony dyrekcji szkoły oraz placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

 

§ 18 
 

1. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników administracji i obsługi 
określa na piśmie dyrektor szkoły. 

2. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkole obowiązuje  
w szczególności: 
1) znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie zasad 

bhp na terenie szkoły, 
2) troska o mienie szkoły, 
3) takt i kultura osobista w kontaktach ze słuchaczami oraz pracownikami szkoły. 
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Rozdział VI 

Słuchacze szkoły 

 

§ 19 

Prawa  słuchacza 
 

1. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP oraz wskazaniami zawar-
tymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 

2. Słuchacz szkoły ma prawo do: 
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z programem na-

uczania i podstawą programową oraz zasadami higieny pracy umysłowej; 
2) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed 

wszelkiego rodzaju formami przemocy fizycznej oraz poszanowanie jego god-
ności; 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym; 
4) sprawiedliwej i jawnej oceny postępów w nauce; 
5) wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie słuchaczy; 
6) pełnej informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania; 
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra 
innych osób; 

8) informacji na temat praw, procedur odwołania się oraz instytucjach, do których 
słuchacz może zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania jego praw. 

 

 

§ 20 

Obowiązki słuchacza 
 

1. Do obowiązków słuchacza należy: 
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych; 
2) usprawiedliwiać nieobecności w szkole; 
3) przestrzegać zasad kultury współżycia w zespole; 
4) dbać o schludny, nie budzący zastrzeżeń wygląd oraz kulturę języka ojczyste-

go; 
5) kulturalnie  zwracać się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz po-

zostałych słuchaczy; 
6) przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nie używać telefo-
nów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych; 

7) dbać o wspólne dobro i mienie szkoły, szanować sprzęt znajdujący się na te-
renie szkoły; 

8) regularnie opłacać czesne – zgodnie z zawartą umową; 
9) przestrzegać zapisów zawartych w statucie i regulaminach szkoły; 
10) respektować decyzje dyrekcji i rady pedagogicznej; 
11) naprawiać wyrządzone szkody materialne. 

2. Przed ukończeniem szkoły, względnie przed wcześniejszym przerwaniem nauki, 
słuchacz powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec szkoły. 
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§ 21 

Wyróżnienia i nagrody 
 

1. Za wzorową i przykładną postawę w reprezentowaniu szkoły oraz bardzo dobre 
wyniki w nauce, słuchacz może być nagrodzony: 

1) pochwałą dyrektora szkoły wobec słuchaczy szkoły; 
2) listem pochwalnym dyrektora szkoły wręczanym na uroczystości pożegnania 

szkoły przez absolwentów; 
3) dyplomem uznania. 

2. Za szczególne osiągnięcia słuchacz może otrzymać również inne nagrody usta-
nowione przez władze szkolne. 
 

 

§ 22 

Kary 
 

1. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły, regulaminów, lekceważenie nauki i innych 
obowiązków szkolnych, słuchacz może być ukarany: 
1) upomnieniem lub naganą opiekuna oddziału; 
2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły; 
3) skreśleniem z listy słuchaczy. 

2. Przed nałożeniem kary słuchacz powinien być wysłuchany. 
3. Kara nie może naruszać godności osobistej słuchacza. 
4. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie kary wobec słuchacza, jeśli uzyska 

on poręczenie nauczyciela lub samorządu słuchaczy. 
5. Słuchacz ma prawo wnieść odwołanie od kary nałożonej przez opiekuna oddziału,  

do dyrektora szkoły, w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. 
6. Słuchacz ma prawo wnieść odwołanie od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły 

zgodnie z § 24 ust. 4.  
 

 

§ 23 

Skreślenie  z listy  słuchaczy 
 

1. Skreślenia słuchacza z listy słuchaczy, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, doko-
nuje dyrektor szkoły w następujących przypadkach: 
1) spożywanie alkoholu lub przebywanie na ternie szkoły w stanie wskazującym 

na spożycie alkoholu. 
2) posiadanie, sprzedaż lub współudział w rozprowadzaniu narkotyków, dopala-

czy i środków psychoaktywnych oraz namawianie do zażywania narkotyków, 
dopalaczy i środków psychoaktywnych, a także przebywanie na terenie szkoły 
w stanie wskazującym na ich spożycie, 

3) czyny chuligańskie, kradzieże, 
4) naruszenie nietykalności cielesnej lub godności osobistej innych słuchaczy, 

nauczycieli czy pracowników obsługi, stosowanie przemocy fizycznej bądź 
psychicznej, 

5) groźby karalne względem innych słuchaczy, nauczycieli, pracowników obsługi 
oraz innych osób przebywających na terenie szkoły,  

6) wnoszenie na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu 
lub życiu, 

7) niszczenie, dewastacja mienia szkolnego, 
8) fałszowanie dokumentów, 
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9) prostytuowanie się lub czerpanie korzyści z prostytucji, 
10) tymczasowe aresztowanie lub pozbawienie wolności; 
11) brak dopuszczenia do egzaminu semestralnego. 

2. Dyrektor szkoły może również skreślić słuchacza w przypadku dwumiesięcznej 
zaległości we wnoszeniu czesnego. 

 

§ 24 

Tryb postępowania dotyczący skreślenia słuchacza 

 
1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu słuchacza. 
2. W protokole z posiedzenia rady pedagogicznej umieszcza się: 

1) treść uchwały; 
2) uzasadnienie; 
3) wynik głosowania. 

3. Dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, rozmowy ze słucha-
czem, opinii samorządu słuchaczy i własnego postępowania sprawdzającego jej 
słuszność (należy to udokumentować pisemnie) podejmuje decyzję  o skreśleniu 
słuchacza. Jako decyzję administracyjną doręcza się ją słuchaczowi na piśmie. 

4. Od decyzji o usunięciu słuchacza ze szkoły przysługuje prawo odwołania, w ciągu 
14 dni od daty doręczenia decyzji, do Podlaskiego Kuratora Oświaty, za pośred-
nictwem dyrektora szkoły. 

 

 

Rozdział VII 

Zasady finansowania szkoły 
 

§ 25 
1. Zasady finansowania szkoły określa organ prowadzący. 
2. Działalność szkoły finansowana jest z: 

1) opłat słuchaczy za naukę /czesne, wpisowe/ - zgodnie z zawartą umową; 
2) środków własnych organu prowadzącego szkołę; 
3) dotacji z budżetu państwa, w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepi-

sami. 

 
 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 
 

§ 26 
1. Szkoła przyjmuje do realizacji rozporządzenia MEN dotyczące: 

1) zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzami-
nów w szkołach publicznych; 

2) podstaw programowych przedmiotów obowiązkowych; 
3) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania; 
4) ramowych planów nauczania; 
5) kwalifikacji zawodowych nauczycieli. 

2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkoły. 
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§ 27 
 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 28 
 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami 
2. Tekst niniejszego statutu może być nowelizowany przez organ prowadzący szkołę  

w przypadku: 
1) zmiany przepisów oświatowych; 
2) na wniosek rady pedagogicznej; 
3) na wniosek samorządu słuchaczy. 

 

 

 

 

Statut  wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku. 
(traci moc statut szkoły z dnia 30.08.2005r., który wszedł w życie z dn. 01.09.2005r.)  

 

 

 
 

Białystok, 2015.08.25            Zatwierdził 
        

                                 Prezes Zarządu ZDZ
  

                    mgr inż. Zdzisław Wilczko 


