
Rozdział IV. Cele i zadania Zespołu Szkół 

§6.
1.    Zespół Szkół realizuje wspólne dla wszystkich szkół cele określone w Ustawie oraz 

przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1)umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa

ukończenia  szkoły,   świadectwa  dojrzałości   oraz  świadectwa  potwierdzającego
zdobycie kwalifikacji zawodowych lub przygotowania ogólnozawodowego,

2)umożliwia   absolwentom   dokonania   świadomego   wyboru   dalszego   kierunku
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,

3)kształtuje   środowisko   wychowawcze   sprzyjające   realizowaniu   celów   i   zasad
określonych w przywołanej  ustawie,   stosownie  do  warunków  szkoły  i  wieku
uczniów,

4)sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

§7.
1. Zespół Szkół realizuje wspólne dla wszystkich szkół zadania wynikające z Ustawy, a

także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w szczególności w zakresie:
1)umożliwienia podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej

uczniów należących do mniejszości narodowych,
2)udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej we własnym zakresie oraz ścisłą

współpracę    z    poradnią    psychologiczno-pedagogiczną    i    innymi    ośrodkami
wspomagającymi działania wychowawcze szkoły,

3)organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły -
szkoła zapewnia poprzez  szczególne zainteresowanie  i  pomoc w integracji  ze
społecznością  uczniowską,   a  w   miarę   możliwości   finansowych   dostosowanie
urządzeń szkolnych do potrzeb takich uczniów,

4)zapewnienia opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie
realizowania   indywidualnych   programów   nauczania   oraz   ukończenia   szkoły
w skróconym czasie,

5)umożliwiania rozwoju zainteresowań uczniów poprzez organizowanie działalności
pozalekcyjnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w miarę posiadanych
środków finansowych,

6)zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
7)upowszechniania wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtuje właściwe

postawy wobec problemów ochrony środowiska,
8)wprowadzania  kierunków  kształcenia  zgodnie  z  potrzebami  rynku  pracy  oraz

aktualizowania programów nauczania.
2. Zespół może organizować, uwzględniając zapotrzebowanie środowiska oraz własne

możliwości,   kursy,   szkolenia  oraz  inną  działalność  oświatową lub  gospodarczą
uzyskując z tego tytułu środki finansowe, które przeznacza na potrzeby szkoły zgodnie
z odrębnymi przepisami.

§9.
1.   Zespół Szkół zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, pracy i odpoczynku
z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bhp, a w szczególności: 1) 

opiekę   nad  uczniami   przebywającymi   w   szkole   podczas   zajęć   obowiązkowych, 
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych z uwzględnieniem następujących zasad:



a)podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych
opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia,

b)na każdej jednostce lekcyjnej zajęć, o których mowa pod lit a), prowadzący
zajęcia sprawdza i odnotowuje w dzienniku lekcyjnym obecność uczniów,

c)w czasie trwania zajęć programowych oraz przerw uczniowi nie wolno
opuszczać terenu szkoły bez opieki nauczyciela (przez teren szkoły należy
tu rozumieć budynek szkoły wraz z otaczającym go boiskiem),

d)na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych) uczeń może być
zwolniony:

-przez nauczyciela, na czas prowadzonych przez niego w danym dniu zajęć,
-przez wychowawcę klasy z całego dnia zajęć,
-przez dyrektora szkoły z dwóch lub więcej dni zajęć po konsultacji z

wychowawcą klasy,
e)nieobecność ucznia na zajęciach obowiązkowych powinna być

usprawiedliwiona przez rodziców lub prawnych opiekunów niezwłocznie
po zakończeniu okresu nieobecności, nie później jednak, niż w ciągu 1
tygodnia.

f)nieobecność ucznia pełnoletniego na zajęciach obowiązkowych może być
usprawiedliwiana przez samego ucznia w terminie określonym lit. e).

2)opiekę   nad   uczniami   w   czasie   praktycznej   nauki   zawodu   sprawują   osoby
wyznaczone przez kierownictwo zakładów, firm lub instytucji, z którymi Zespół
zawarł umowę o zorganizowanie i przeprowadzenie tych zajęć.

3)sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w czasie
wycieczek organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:

a)w czasie wycieczki na obszarze Starogardu Gdańskiego jeden nauczyciel
sprawuje opiekę nad całą klasą lub grupą nie więcej niż 30 uczniów,

b)w czasie wycieczki poza obszar miasta jeden nauczyciel sprawuje opiekę
nad grupą nie więcej niż 15 uczniów,

c)dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach może nakazać zwiększenie
liczby opiekunów,

d)drugim i kolejnym opiekunem grupy uczniów w trakcie wycieczki może
być nauczyciel lub osoba pełnoletnia, która złoży oświadczenie o przyjęciu
na czas wycieczki odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonej jej
grupy uczniów,

e)uczeń niepełnoletni może uczestniczyć w wycieczce szkolnej poza
obszarem Starogardu Gdańskiego po wyrażeniu na to zgody przez
rodziców (opiekunów prawnych) ucznia,

f)uczniowie biorący udział w wycieczce powinni być poinformowani przez
nauczyciela opiekuna o zasadach bezpieczeństwa i zachowania się w
środkach lokomocji i miejscach publicznych; szczegółowe zasady
organizowania wycieczek szkolnych określa dyrektor szkoły w
porozumieniu z radą pedagogiczną,

4) dyżury nauczycielskie w szkole z uwzględnieniem następujących zasad:
a)przez dyżur nauczycielski rozumie się sprawowanie opieki nad uczniami

przebywającymi na terenie szkoły (boiska) w czasie trwania przerw
międzylekcyjnych, przed rozpoczęciem zajęć w szkole i po ich
zakończeniu,

b)miejsce i czas pełnienia dyżurów przez nauczycieli określa szczegółowy,
tygodniowy harmonogram dyżurów nauczycieli, opracowany przez
dyrektora szkoły,



c) do obowiązków nauczyciela dyżurującego należy w szczególności:
-punktualne rozpoczynanie i kończenie dyżuru,
-przegląd pomieszczeń ogólnodostępnych w rejonie dyżuru,
-zwracanie uwagi na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa uczniów,
-zwracanie uwagi na ład i porządek w rejonie dyżuru,
-zatrzymywanie osób postronnych w szkole,
-egzekwowanie zmiany obuwia i identyfikatorów,
-informowanie dyrektora szkoły o zaistniałych wypadkach

i nieprawidłowościach zauważonych podczas dyżuru.
5)w     szkole     funkcjonuje     monitoring     wizyjny     pozwalający     na     wykrycie

i udokumentowanie sprawców wykroczeń i przestępstw,
6)w   szkole   powołano   koordynatora  ds.   bezpieczeństwa  integrującego   działania

wszystkich  podmiotów   szkolnych   oraz  współpracującego   ze   środowiskiem   w
zakresie bezpieczeństwa .

Zespół Szkół zapewnia sprawowanie indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, a 
zwłaszcza nad:

7)uczniami   rozpoczynającymi   naukę,   poprzez   stworzenie   przez   wychowawcę,
nauczycieli i samorząd uczniowski warunków pobytu sprzyjających aklimatyzacji
ucznia w szkole,

8)uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu,  słuchu
i wzroku  poprzez   stały  kontakt  z  tymi  uczniami,   ich  rodzicami   (opiekunami
prawnymi) i personelem medycznym szkoły oraz wzajemną wymianę informacji i
doświadczeń,

9)uczniami,  którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są
szczególne formy pomocy poprzez stały kontakt z tymi uczniami i ich rodzicami
(opiekunami prawnymi), poradnią psychologiczno-pedagogiczną, a w razie potrzeby
z wydziałem rodzinnym  sądu rejonowego  oraz wzajemną wymianę  informacji
i doświadczeń.


