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Podstawy prawne statutu: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2018r. poz. 2245 ze zm.). 

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 2197); 

Ustawa z 26 stycznia 1982 r –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215); 

Akty wykonawcze do ustaw 

 

STATUT TECHNIKUM nr 3 

w Zespole Szkół nr 18 

 

 

ROZDZIAŁ I 

INFORMACJA O TECHNIKUM 

 

§ 1 

1. Nazwa i siedziba technikum: Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu,            

53-645 Wrocław, ul. Młodych Techników 58 

2. Technikum kształci w zawodach:  

1) technik mechanik, 

2) technik elektryk, 

3) technik mechatronik, 

4) technik klimatyzacji i chłodnictwa, 

5) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

3. Technikum jest szkołą dla młodzieży o 5-letnim cyklu kształcenia na podbudowie 

ośmioletniej szkoły podstawowej, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, uzyskać 

dyplom zawodowy po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskać 

świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  

4. Szkoła prowadzi klasy dotychczasowego technikum o 4-letnim cyklu kształcenia na 

podbudowie gimnazjum, absolwentom pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu i uzyskać świadectwo 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

5. Technikum może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których 

prowadzi kształcenie. 

6. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o: 

1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w Technikum nr 3 we 

Wrocławiu, 

2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

3)  nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 
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4)  technikum lub szkole – należy przez to rozumieć Technikum nr 3 we Wrocławiu 

§ 2 

ORGAN PROWADZĄCY I ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY 
 

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Wrocław, zwana dalej „Organem 

Prowadzącym”. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół jest Dolnośląski Kurator 

Oświaty we Wrocławiu, zwany dalej „Kuratorem Oświaty”. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA TECHNIKUM 

 

§ 3 

1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone 

w ustawie – Prawo oświatowe i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie 

oraz cele i zadania wynikające ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  

2. Technikum realizuje zadania określone w Statucie Zespołu Szkół nr 18:  

3. W szkole ustalono wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który jest odrębnym 

dokumentem.  

 

§ 4 

1. Technikum wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny określone szczegółowo w Statucie Zespołu Szkół nr 18. 

. 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY TECHNIKUM 

 

§ 5 

1. Organami technikum są: 

a) Dyrektor Zespołu Szkół nr 18 

b) Rada pedagogiczna Zespołu Szkół nr 18 

c) Rada rodziców Zespołu Szkół nr 18 

d) Samorząd uczniowski Zespołu Szkół nr 18 

 

§ 6 

1. Szczegółowe zasady działania oraz kompetencje poszczególnych organów szkoły określa 

szczegółowo Statut Zespołu Szkół nr 18 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA TECHNIKUM 

 

§ 7 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego. 

2. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:  

1) sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe, 

2) sale gimnastyczne, 

3) boiska sportowe, 

4) bibliotekę, 

5) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 

6) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, 

3. W celu dokumentowania bieżącej pracy z uczniem i udostępniania stałej informacji o 

wynikach pracy uczniom i ich rodzicom szkoła prowadzi dziennik elektroniczny. Dziennik 

jest prowadzony według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

 

§ 8 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Liczba uczniów w oddziale jest zgodna z odrębnymi przepisami. 

3. Podział na grupy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

4. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę słuchaczy ustala się w porozumieniu 

z organem prowadzącym. 

§ 9 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji technikum opracowany przez Dyrektora. 

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji technikum 

Dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 

tygodniowy rozkład zajęć określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych 

zajęć edukacyjnych. 

3. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organów szkoły, uwzględniając zawód, w którym 

kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe 

i finansowe szkoły, ustala dla oddziałów 4-letniego technikum przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty. Ustala się 

przedmioty spośród: matematyki, fizyki, geografii  

4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej, Rady rodziców i Samorządu 

uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania 

uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, ustala 
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przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 1 

przedmiot. Jeżeli możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum na to 

pozwalają uczeń może wybrać 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym. 

5. Przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie 

rozszerzonym mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie 

międzyoddziałowej, a za zgodą organu prowadzącego – także w grupie międzyszkolnej. 

§ 10 

1. W technikum oraz na kursach szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, 

określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.  

2. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez Dyrektora szkoły dla  4-letniego 

technikum. Wymiar praktyki zawodowej nie wchodzi przy tym w zakres wymiaru 

kształcenia zawodowego, jeżeli trwa ona nie dłużej niż 4 tygodnie. W przypadku praktyk 

zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania 

Dyrektor szkoły przelicza na godziny i organizuje w ramach godzin przeznaczonych na 

kształcenie zawodowe. Dyrektor szkoły może także rozłożyć w czasie przebieg praktyk 

zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie (np. uczniowie mogą odbywać 

praktyki tylko w określone dni tygodnia), należy jednak zachować wymiar praktyk 

wskazanych dla danego zawodu w podstawie programowej. 

3. Praktyki zawodowe uczniów oddziałów 4-letniego technikum mogą być organizowane 

w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich (czas trwania zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki ulega wówczas 

odpowiedniemu skróceniu). 

4. Podziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły dla 5-letniego technikum, z tym że 

wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie 

może być niższy niż 50 % godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe. 

5. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej 

kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w klasie lub klasach ustalonych przez 

dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły może rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych. 

§ 11 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym doradztwo zawodowe, jest 

udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie uregulowanej w Statucie 

Zespołu Szkół nr 18  

§ 12 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  

2. Zasady działania biblioteki szkolnej określa szczegółowo Statut Zespołu Szkół nr 18.   
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ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY TECHNIKUM 

 

§ 13 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, 

pomocniczych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli 

reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy ustawy 

o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy. 

3. Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnienie sprawnego działania szkoły 

w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także 

utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  

4. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 3 ustala Dyrektor.  

 

§ 14 

1. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Zadania i kompetencje wicedyrektorów określa szczegółowo Statut Zespołu Szkół nr 18 

 

§ 15 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą 

potrzeby i zainteresowania uczniów, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy 

i powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Zadania nauczycieli wynikające z przepisów prawa określa szczegółowo Statut Zespołu 

Szkół nr 18 

 

§ 16 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami 

powierzonego oddziału. 

2. Wychowawca prowadzi, przewidywaną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa). 

3. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy dydaktycznej i metodycznej z pomocy 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. 

4. Zadania wychowawcy wynikające z przepisów prawa określa szczegółowo  Statut Zespołu 

Szkół nr 18 

 

§ 17 

1. Zadania  pedagoga , psychologa i doradcy zawodowego w szkole określa szczegółowo 

Statut Zespołu Szkół nr 18 
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§ 18 

1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez szkołę mogą brać 

udział także wolontariusze.  

2. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia.  

3. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych 

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.  

 

ROZDZIAŁ VI 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

§ 19 

1. Prawa i obowiązki uczniów określa szczegółowo Statut Zespołu Szkół nr 18 

2. System kar i nagród określa szczegółowo Statut Zespołu Szkół nr 18 

 

§ 20 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i Statutem oraz 

współtworzenia tych dokumentów poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie 

rodziców, 

2) zapoznania się z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, 

3) uzyskiwać na bieżąco rzetelne informacje dotyczące postępów w nauce i zachowania 

swojego dziecka, 

4) uzyskiwać informacje na temat możliwości dalszego kształcenia uczniów, 

5) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą został objęty uczeń. 

2. Spotkania z rodzicami odbywają się co najmniej 3 razy w roku szkolnym. 

3. Prawa i obowiązki rodziców określa szczegółowo  Statut Zespołu Szkół nr 18 

  

ROZDZIAŁ VII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

 

§ 21 

1. Ocenianiu podlegają: 

1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2)  zachowanie ucznia. 
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2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do:  

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz  kształcenia 

w zawodach, a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli, 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych, jego zaangażowania w życie klasy i szkoły oraz 

obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie szkoły.  

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

 

§ 22 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali i w formach przyjętych w szkole,  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali ustalonej 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
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7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji  o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu, oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

3. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów określa szczegółowo  Statut 

Zespołu Szkół nr 18  

ROZDZIAŁ VIII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 24  

1. Technikum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Technikum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach jej 

urzędowania. 

§ 25  

1. Pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 18 to szkoła 

ponadpodstawowa, która jest III etapem edukacyjnym dla absolwentów ośmioletniej 

szkoły podstawowej. 

2. Pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 18 prowadzi klasy 

czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, do czasu 

wygaszenia kształcenia  na tym etapie edukacyjnym. 

 § 26  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowania postanowienia 

zawarte  w Statucie Zespołu Szkół nr 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut zostały zatwierdzony w dniu 9 grudnia 2019r. uchwałą Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Nr 18 nr 7P/2019/2020 po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców 

i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 18. 

 


