
Drtk ~r //@/&6 

Projekt z dniaA 3kr.n&& %%?. 

UCHWALA NR 

RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia 

w sprawie utworzenia Szkoiy Policealnej nr 3 dla Dorosiych w Lodzi, nadania statutu 

oraz wiqczenia do Zespoku Szk6i Ponadgimnazjalnych nr 3 w Eodzi 

przy ul. pkk. Jana Kilinskiego 1591163. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. hustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zwi&u z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 

i 1890), art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d, art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 1, ust. 2, ust. 4 

i ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie oiwiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 

oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) , art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 

1146, 1626 i 1877, z2015 r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 

1830, 1854,1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

§ 1. 1. Tworzy siq z dniem 1 wrzesnia 2016 r. Szkolq Policealnq nr 3 dla Doroslych 

w todzi przy ul. plk. Jana Kilinskiego 1591163, ksztalcqca, w formie zaocznej, zwanq dalej 

Szkolq. 

2. Szkola jest plac6wkq o okresie nauczania nie dluiszym niz 2,5 roku 

na podbudowie programowej liceurn ogolnoksztalcqcego lub technikum. 

3. Akt zaloiycielski Szkoly stanowi zalqcznik Nr 1 do uchwaky. 

4. Nadaje siq statut Szkole stanowiqcy zalqcznik Nr 2 do uchwaky. 

8 2. Szkolq wlqcza siq do Zespolu Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Lodzi 

przy ul. plk. Jana Kilinskiego 1591163, 



§3.1.Szkola korzysta ze skladnik6w majqkowych Zespoh Szk6l 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Lodzi przy ul. plk. Jana Kililiskiego 1591163. 

2. Szkola jest jednostka, budzetowq. 

5 4. DzialalnoSC Szkoky bedzie realizowana w ramach budietu Miasta Lodzi 

z dziah 801 - ohwiata i wychowanie, rozdzial80130 - szkoky zawodowe. 

3 5. Wykonanie uchwaky powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 6. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta Lodzi 



Zalqcznik Nr 1 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 

AKT ZALOZYCIELSKI 

Szkoly Policealnej nr 3 dla Doroslych w todzi 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 

i 1890), art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d, art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 

ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie oiwiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 

oraz z 2016 r. poz. 35,64 i 195), 

RADA MIEJSKA W EODZI 

z dniem 1 wrzehia 2016 r. tworzy publicznq szkolq ponadgimnazjalnq dla doroslych 

o okresie nauczania nie dluzszym niz 2,s roku na podbudowie programowej liceum 

og6lnoksztalcqcego lub technikum o nazwie: Szkoka Policealna nr 3 dla Doroslych w Lodzi 

z siedzibq w Lodzi przy ul. plk. Jana Kililiskiego 1591163. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 



Zaiqcznik Nr 2 
do uchwaky Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

STATUT SZKOLY POLICEALNEJ NR 3 DLA DOROSLYCH 
w ZESPOLE SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 w EODZI 

ROZDZIAE 1 
POSTANOWIENIA OGOLNE 

$ 1. 1. Szkoia Policealna nr 3 dla Dorosiych w Zespole Szkoi Ponadgimnazjalnych 
nr 3 w Lodzi, zwana dalej Szkoi% ma siedzibq w Lodzi, przy ul, pik. Jana Kilinskiego 
1591163. 

2. Szkoia jest publicznq szkoiq ponadgimnazjalnq dla dorosiych o okresie nauczania 
nie dhzszym niz 2,5 roku na podbudowie programowej liceum ogolnoksztaicqcego lub 
technikum. 

3. Szkoia korzysta z bazy dydaktycznej i majqtku Zespoh Szkoi Ponadgimnazjalnych 
nr 3 w Lodzi. 

5 2. Organem prowadzqcym Szkoiq jest Miasto L6di. 

5 3. Organem sprawujqcym nadz6r pedagogiczny nad Szkoiq jest Lodzki Kurator 
OSwiaty. 

5 4. Szkoia ksztaici w nastqpujqcych zawodach i wyodrqbnionych kwalifkacjach: 
1) technii bezpieczetistwa i higieny pracy - symbol cyfrowy zawodu 325509 - okres 

ksztaicenia: 1,5 roku. Kwalifikacja: K1 - zarzqdzanie bezpieczenstwem w Srodowisku 
pracy; 

2) technik urzqdzen i system6w energetyki odnawialnej - symbol cyfrowy zawodu 3 11930 - 
okres ksztaicenia: 2 lata. Kwalifikacje: K1 - montaz urzqdzen i system6w energetyki 
odnawialnej, K2 -eksploatacja urzylzen i system6w energetyki odnawialnej; 

3) technik eksploatacji port6w i terminali - symbol cyfrowy zawodu 333106 - okres 
ksztaicenia: 2 lata. Kwalifikacje: K1 - obshga podr6inych w portach 
i terminalach, K2 - organizacja i prowadzenie prac zwiqzanych 
z przeiadunkiem oraz magazynowaniem towar6w i iadunk6w w portach 
i terminalach umozliwiajqcych uzyskanie tytuiu technika po zdaniu egzamin6w 
zewnqtrznych. 

5 5. Ksztaicenie w zawodach o ktorych mowa w 5 4 odbywa siq zgodnie 
z rozporzzglzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 201 1 roku w sprawie 
klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego @z. U. z 2012 r. poz. 7, z 2014 r. poz. 1140 
oraz z 2015 r. poz. 954 i 1873). 

5 6. Ksztaicenie w Szkole prowadzone jest w formie zaocznej. 
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ROZDZIAE 2 

CELE I ZADANIA SZKOEY 

8 7. Szkola realizuje cele i zadania okreilone w ustawie z dnia 7 wrzeinia 1991 r. 
o systemie oSwiaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczeg6lnoSci: 
1) zapewnia bezplatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania; 
2) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki; 
3) stwaxza mozliwoiC ukoliczenia Szkoly oraz zdobycie wiedzy i umiejqtnobi niezbqdnych 

do zyskania dyplomu potwierdzajqcego kwalifkacje w zawodzie po zdaniu egzaminu; 
4) wdraia shchaczy do samoksztalcenia,; 
5) organizuje proces ksztalcenia zgodnie z obowiqujqcymi przepisami prawa. 

5 8. Szkola wykonuje zadania poprzez: 
1) stworzenie optymalnych w d 6 w  do prowadzenia dzialalnoici dydaktycznej 

- dostqp do pomieszczeli, materialow i pomocy dydaktycznych niezbqdnych 
do realizacji programu nauczania; 

2) prowadzenie rekrutacji sluchaczy w oparciu o zasadq powszechnej dostqpnoici; 
3) organizowanie konferencji instruktaiowych, konsultacji zbiorowych i indywidualnych; 
4) realizacjq zajqC okreilonych w szkolnym planie nauczania opracowanym przez dyrektora 

szkoly, z uwzglqdnieniem przepisow w sprawie ramowych plan6w nauczania; 
5) prowadzenie i ocenianie prac kontrolnych; 
6 )  udzielanie pomocy w zaopatrzeniu shchaczy w podrqczniki i inne materialy; - 

7) wdraianie shchaczy do samoksztalcenia i wszechstronnego rozwoju; 
8) sprawowanie przez nauczycieli opieki nad shchaczami odpowiednio do ich potrzeb 

i moiliwoSci; 
9) wsp6ldzialanie z pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu. 

ROZDZIAL 3 
ORGANY SZKOLY ORAZ ICH KOMPETENCJE 

5 9. 1. Organami Szkoly sq  
1) dyrektor Szkoly; 
2) rada pedagogiczna; 
3) samorzqd shchaczy. 

2. Kaidy z organow Szkoly ma mozliwoiC swobodnego dzialania i podejmowania 
decyzji w granicach swoich kompetencji. 

3. Kaidy z organow posiada moiliwoSC rozwiwan ia  sytuacji spomych wewnqtrz 
Szkoly w spodb okreilony wspolnie przez przedstawicieli tych organow. 

4. W Szkole moze dzialaC rada Szkoly. 

5 10. Dyrektor Szkoly: 
1) kieruje dzialalnoiciq szkoly i reprezentuje jqna zewnqtrz; 
2) jest przewodniczqcym rady pedagogicznej; 
3) sprawuje nadz6r pedagogiczny; 
4) sprawuje opiekq nad shchaczami; 
5) realizuje uchwaly rady pedagogicznej podjqte w ramach jej kompetencji stanowiqcych; 
6 )  wstrzymuje wykonanie uchwal rady pedagogicznej jeieli sq one niezgodne 

z przepisami prawa; 
7) dysponuje Srodkami finansowymi Szkoly i ponosi odpowiedzialnoiC za ich prawidlowe 

wykorzystanie; 
8) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostalych pracownikow Szkoly; 
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9) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porzqdkowe nauczycielom i innym pracownikom 

Szkoiy; 
10) wystqpuje z wnioskami po zasiqgniqciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeli, nagr6d i innych wyr6inien dla nauczycieli; 
11) wykonuje inne zadania wynikajqce z przepis6w szczeg6lnych; 
12) opracowje arkusz organizacyjny Szkoly; 
13) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niz dwa razy w roku szkolnym, ogblne, 

wnioski wynikajqce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 
z dziaialnoici Szkoiy; 

14) w wykonywaniu swoich zadat5 wsp6ipracuje z organami Szkoly. 

5 11.1 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoiy. 
2. Do kompetencji stanowiqcych Rady Pedagogicznej naleiy w szczegolnoici: 

1 1) zatwierdzanie plan6w pracy Szkoiy; 
i 2) podejmowanie uchwal w sprawie wynik6w klasyfikacji i promocji siuchaczy; 

3) podejmowanie uchwai w sprawie innowacji i eksperyment6w pedagogicznych 
w Szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoiy; 
5) podejmowanie uchwai w sprawach skreilenia z listy siuchaczy; 
6) ustalanie sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad Szkoiq przez organ sprawjqcy nadz6r pedagogicmy, w celu doskonalenia pracy 
Szkoiy. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczeg6lnoici: 
1)organizacjq pracy Szkoly, w tym tygodniowy rozkiad zajqC lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 
2) projektfinansowego planu Szkoiy; 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczen, nagrod i innych wyrbznieli; 
4) propozycje dyrektora Szkoiy w sprawach przydziaiu nauczycielom staiych prac i zajqt 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo piatnych zajqt dydaktycznych. 
4. .Uchwaly rady pedagogicznej sq podejmowane zwykiq wiqkszoiciq giosow 

w obecnoici co najmniej poiowy jej czionk6w. 
5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej dziaialnoici. Zebrania rady 

pedagogicznej sqprotokokowane. 

12. 1. Samorzqd sluchaczy tworzq wszyscy sluchacze szkoiy. Zasady wybierania 
i dziaiania organ6w samorzqlu okreila regulamin uchwalony przez og61 
siuchaczy w giosowaniu rownym, tajnym i powszechnyrn. Organy samorzdu sluchaczy sq 
jedynymi reprezentantami og6lu sluchaczy. 

2. Regulamin samorzqlu shchaczy nie moze by6 sprzeczny z niniejszym statutem. 
3. Samorzql shchaczy moze przedstawiat radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoiy, a w szczeg6lnoici dotyczqcych realizacji 
podstawowych praw shchaczy, takich jak: 
1) prawo do zapoznawania siq z programem nauczania, jego treicirt celem i stawianymi 

wymaganiami; 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postqp6w w nauce; 
3) prawo do organizacji %cia szkolnego; 
4) prawo wyboru nauczyciela peiniqcego rolq opiekuna samorzqdu. 

4. W celu wspierania dzialalnoici statutowej Szkoly samorzql siuchaczy moze 
gcomadziC fundusze z dobrowolnych skiadek oraz innych ir6del. Zasady wydatkowania 
funduszy okreila regulamin samorzqdu sluchaczy. 
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ROZDZIAL 4 

ORGANIZACJA PRACY SZKOEY 

13. 1. Terminy rozpoczqcia i zakonczenia zajqC dydaktyczno - wychowawczych 
okreilajq odrqbne przepisy. 

2. W ksztdceniu w formie zaocznej: 
1) konsultacje zbiorowe dla shchaczy odbywajq siq we ws~~stkich semestrach co dwa 

tygodnie przez dwa dni; 
2) dopuszcza siq moiliwoiC organizowania konsultacji indywidualnych 

w wymiarze 20% og6lnej liczby godzin zajqC w semestrze. 
3. Podstawowqjednostka, organizacyjnq Szkoiy jest oddzial. 
4. Zajqcia edukacyjne, stanowiqce realizacjq podstaw prograrnowych sq organizowane 

w oddziaiach lub zespolach miqdzyoddzialowych. 
5. Szkola moze przyjqb innqniz okreilona w ust. 4 organizacjq zajqC edukacyjnych. 
6. W uzasadnionych przypadkach poszczeg6lne zajqcia edukacyjne w ramach 

ksztakcenia zawodowego mogq by6 prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, 
wszczegblnoici centr6w ksztdcenia ustawicznego, centr6w ksztaicenia praktycznego, 
u pracodawc6w, przez pracownik6w tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiqdzy 
Szkolq a danqjednostkq. 

7. Godzina lekcyjna m a  45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq 
prowadzenie zajqC edukacyjnych w innym wymiarze, nie &szym jednak niz 60 minut 
zachowujqc og6lny tygodniowy czas zajqC ustalony w tygodniowym rozkiadzie zajqC, 
o kt6rym mowa w ust. 10. 

8. Szczegblowq organizacjq nauczania w danym roku szkolnym okreila arkusz 
organizacji Szkoly opracowany przez dyrektora Szkoiy do dnia 30 kwietnia kazdego roku. 
Arkusz organizacji Szkoly zatwierdza organ prowadzqcy Szkolq. 

9. W arkuszu organizacji zamieszcza siq w szczeg6lnoici: liczbq pracownik6w Szkoly, 
w tym liczbq pracownik6w zajmujqcych stanowiska kierownicze, liczbq godzin zajqC 
edukacyjnych finansowanych ze irodk6w przydzielonych przez organ prowadzqcy szkoiq oraz 
liczbq godzin zajqC prowadzonych przez poszczeg6lnych nauczycieli. 

10. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoiy, kt6ry jest opracowany 
z uwzglqdnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, dyrektor Szkoiy ustala tygodniowy 
rozkiad zajqC, okreilajqcy organizacjq zajqC edukacyjnych. 

6 14. 1. Do realizacii cel6w statutowch Szkola zapewnia sluchaczom mozliwoiC - 
korzystania z odpowiednich pomieszczen do nauki z niezbqdnym wyposaieniem, 
z biblioteki oraz pomieszczen administracyino - gospodarczych. . - - .  

2. Godziny pracy biblioteki dostosowane sq do czasu mania  zajqC edukacyjnych 
i zapewniajq mozliwoSC korzystania ze zbior6w i czytelni w trakcie trwania zajqC oraz przed 
i po zajqciach. 

3. Do zadan nauczyciela bibliotekarza naleiy: 
1) udostepnianie ksieek i innych ir6dei informacji; 
2) tworzenie warunk6w do poszukiwania, porzqdkowania, wykorzystywania informacji 

z r6inych ir6dei oraz efektywnego posiugiwania siq technologiq informacyjna; 
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowah siuchaczy oraz wyrabianie 

i pogiqbianie u shchaczy nawyku czytania i uczenia siq; 
4)organizowanie r6inorodnych dziaiab rozwijajqcych wrailiwoSC kulturowq 

i spolecznq. 
4. Nauczyciel bibliotekarz w wykonywaniu swoich zadah wsp6ipracuje ze sluchaczami, 

nauczycielarni oraz innymi bibliotekami. 
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ROZDZIAL 5 

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

15. 1. Ocenianie wewnqtrzszkolne osi~niqC edukacyjnych siuchacza polega na 
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postep6w w opanowaniu przez siuchacza 
wiadomoSci iumiejqtnoici w stosunku do wymagah edukacyjnych wynikajqcych 
z podstawy programowej i realizowanych w szkole programbw nauczania uwzglqdniajqcych 
tq podstawq, oraz formuiowaniu oceny. 

2. W Szkole zachowania nie ocenia siq. 
3. Ocenianie wewnqtrzszkolne obeimuie: - - 

1) wymagania edukacyjne wynikajqce z realizowanego programu nauczania; 
2) sposoby sprawdzania osigniqC edukacyjnych siuchaczy; 
3) sposoby uzupeiniania brak6w dla siuchaczy, kt6rych poziom edukacyjny uniemoiliwia lub 

utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyiszym; 
4) warunki i tryb uzyskania wyzszych nii przewidywane semestralnych ocen klasyiikacyjnych 

z obowiqzkowych i dodatkowych zajqC edukacyjnych; 
5) zasady udostqpniania siuchaczom sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych. 

4. Na poczqku kaidego semestru siuchacze sq zapoznawani z zasadami 
i kryteriarni wewnqtrzszkolnego oceniania. 

5. Oceny bieiqce i semestralne wyraiane sq wediug skali: 
1) celujqcy (6); 
2) bardzo dobry (5); 
3) dobv (4); 
4) dostatecny (3); 
5) dopuszczajqcy (2); 
6) niedostateczny (1). 

6. Oceny klasyfikacyjne z zajqC edukacyjnych ustala siq po kaidym semestrze. Oceny 
klasyfikacyjne z obowiqzkowych zajqC edukacyjnych stanowiq podstawq do promowania 
siuchacza na semestr programowo wyzszy lub ukonczenia przez niego szkoiy. 

7. W Szkole siuchacz jest promowany po kaidym semestrze. 
8. W ksztdceniu w formie zaocznej: 

1) podstawq oceniania i Masyfikowania siuchacza sq egzaminy semestralne przeprowadzane 
z poszczeg6lnych zajqC edukacyjnych okreilonych w szkolnym planie nauczania; 

2) do egzaminu semestralnego dopuszcza siq siuchacza, kt6ry uczqszczd na obowivkowe 
konsultacje oraz uzyskai z wymaganych Cwiczed i prac kontrolnych oceny wyzsze od 
oceny negatywnej. W przypadku, gdy siuchacz otrzyrnai ocenq negatywnq z pracy 
kontrolnej, jest obowiqany wykonaC, w terminie okreglonym przez nauczyciela 
prowadzqcego dane zajqcia edukacyjne, drugqpracq kontroln~ 

3) prace kontrolne skiadajq siuchacze zgodnie z hamonogramem podanym na poczqtku 
semestru. Nauczyciel ma obowiqek sprawdziC je w terminie dw6ch tygodni, oceniC 
i udostepnik siuchaczom; 

4) prace kontrolne przechowuje siq w dokurnentacji szkoly do zakoliczenia kolejnego 
semestru; 

5) do egzaminu semestralnego moie by6 r6wniez dopuszczony siuchacz, kt@ nie uczqszczai 
z przyczyn usprawiedliwionych na obowiqzkowe konsultacje, jeieli zwymaganych 
Cwiczeh i prac kontrolnych uzyskai oceny pozytywne; 

6) siuchacz, kt6ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystapii do egzaminu semestralnego 
w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez 
dyrektora Szkoiy, 

7) termin dodatkowy, o kt61ym mowa w pkt. 6, wyznacza siq po zakonczeniu semestru 
jesiennego nie dalej niz do kodca lutego lub po zakonczeniu semestru wiosennego nie 
p6iniej niz do 15 wrzeinia; 
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8) egzamin semestralny z zajqC praktycznych ma formq zadania praktycznego; 
9) w przypadku prowadzenia ksztaicenia zawodowego na podstawie moduiowego 

programu nauczania dla zawodu, semestralna ocena Masyfikacyjna z danego moduh 
uwzglqdnia oceny uzyskane przez shchacza z zaliczeniowych prac kontrolnych 
przeprowadzonych z zakresu wszystkich w pdni vealizowanych w danym semestrze 
jednostek moddowych przynaleznych do tego modulu. Szczegoiowe warunki i spos6b 
ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danego moduiu okreSla rada pedagogiczna; 

10) siuchacz zdaje w kaidym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej, z dw6ch 
przedmiot6w zawodowych podstawowych dla zawodu, w kt6rym siq ksztaici; 

11) wyboru przedmiot6w zawodowych, o kt61ych mowa w pkt 10 dokonuje rada 
pedagogiczna. Decyzjq w tej, sprawie podaje siq do wiadomoici shchaczy na pienvszych 
zajqciach w kaidym semestrze; 

12) tryb przeprowadzania egzamin6w semestralnych okreSla rada pedagogiczna. 
9. Sluchacz Szkoly moze zdawaC egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania 

negatywnej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych obowiqzkowych zajqC 
edukacyjnych, zgodnie z przepisami okreilonymi przez ministi-a wiaSciwego do spraw 
oSwiaty. 

10. Shchaczowi Szkoly powtarzajqcemu semestr przed upiywem 3 lat od daty 
przenvania nauki zalicza siq te obowiqzkowe zajqcia edukacyjne, z kt6rych uzyskai 
poprzednio semestralnq ocenq kla~y~kacyjnq wyzszq od oceny negatywnej i zwalnia siq go 
z obowizgku uczqszczania na te zajqcia. 

11. Shchaczowi Szkoiy, kt6137 w okresie 3 lat przed rozpoczqciem nauki w Szkole zdal 
egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczeg6lnych obowi~kowych zajqC edukacyjnych, 
okrehlonych w szkolnym planie nauczania, zalicza siq te zajgia i zwalnia siq go z obowiwku 
uczqszczania na nie. 

5 16. Dyrektor Szkoly: 
1) zwalnia shchacza z obowiqku odbycia praktycznej nauki zawodu w caioici, jeSli 

przedkoiy on zaiwiadczenie wydane przez pracodawcq, potwierdzajqce przepracowanie 
w zawodzie, w kt6rym siq ksztaici, okresu co najmniej r6wnego okresowi trwania nauki 
zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu; 

2) moze zwolniC shchacza z obowizgku odbycia praktycznej nauki zawodu w czqSci, jeSli 
przedioiy on: 
a) zagwiadczenie wydane przez pracodawcq, potwierdzajqce przepracowanie w zawodzie, 

w kt6rym siq ksztalci, okresu co najmniej r6wnego okresowi trwania nauki zawodu, 
przewidzianemu dla zawodu wchodzqcego w zakres zawodu, w ktorym siq ksztaici, 

b)zaSwiadczenie wydane przez pracodawcq, potwierdzajqce zatrudnienie 
w zawodzie, w kt6rym siq ksztalci, lub w zawodzie wchodzqcym w zakres zawodu, w 
kt6rym siq ksztaici, zwalnia shchacza szkoly policealnej z obowi* realizacji zajqC 
edukacyjnych ,,Podstawy przedsiqbiorczoSci", jeSli przedioiy on Swiadectwo 
ukohczenia szkoiy dajqcej wyksztaicenie tednie, z kt6rego wynika, ze zrealizowal on te 
zajqcia. 

3) siuchacz, ktory zostai zwolniony w czqSci z obowiqku odbycia praktycznej nauki zawodu, 
jest obowizgany uzupeinit pozostaiq czqSC praktycznej nauki zawodu w spos6b i w trybie 
okreslonym przez radq pedagogicznq. 
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ROZDZIAL 6 

NAUCZYCIELE I INN1 PRACOWNICY SZKOEY 

5 17. 1. W szkole zatrudnia siq nauczycieli oraz pracownik6w administracji i obshgi na 
zasadach okreilonych w odrqbnych przepisach. 

2. Nauczyciel jest obowipany rzetelnie realizowat zadania zwiqane z powierzonym 
mu stanowiskiem oraz podstawowyrni funkcjami szkoly: wspierat kaidego shchacza 
w jego rozwojn oraz dqiyt do peini whsnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiqzany 
jest ksztaicit i wychowywat shchaczy w umiiowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolnoSci sumienia i szacunku dla kazdego 
czlowieka; dbat o ksztaltowanie u shchaczy postaw moralnych i obywatelskich zgodnie 
z ideqdemokracji, pokoju i przyjaini miqdzy ludimi r6znych narodbw, ras i Swiatopoglqd6w. 

3 .  Nauczyciel prowadzi pracq dydaktycztq oraz jest odpowiedzialny za jakoSC i wyniki 
tej pracy, a takie bezpieczehstwo powierzonych jego opiece shchaczy. 

4. Dziaiania nauczyciela powinny by6 podporzzglkowane trosce o zdrowie fizyczne 
i psychicme shchaczy. 

5. Nauczyciel powinien podnosit swq wiedzq og6lnq i zawodows~ korzystajqc z prawa 
do uczestnictwa we wszystkich formach doskonalenia zawodowego na najwyzszym poziomie. 

6. Zadania nauczycieli zwiqzane sa, w szczeg6lnoici z : - 
1) wyborem programu nauczania, zgodnie z zasadami okreglonymi w odrqbnych przepisach, 

z uwzglqdnieniem mozliwoici i zainteresowah shchaczy oraz wyposazenia szkoly; 
2) realizowaniem obowiqzujqcych podstaw programowych; 
3) wspieraniem rozwoju psychofizycznego sluchaczy, ich zdolnoSci i zainteresowah; 
4) organizowaniem prawidiowego procesu dydaktyczno - wychowawczego; 
5) ocenianiem i klasyfikowaniem shchaczy. 

5 18. 1 .  Nauczyciele prowadzqcy zajqcia w Szkole tworzq zesp61, kt6rego zadaniem 
jest w szczeg6lnohi: - 
1) zorganizowanie wsp6lpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposob6w realizacji program6w 

nauczania, korelowanie treici nauczania przedmiotbw pokrewnych, a takie uzgodnienia - 
propozycji w sprawie wyboru treSci program6w nauczania; 

2) organizowanie doskonalenia nauczycieli; 
3) wsp6ldzialanie w organizowaniu pracowni szkolnych, a t ake  w uzupeinianiu ich 

wyposajenia. 
2. DyreMor Szkoiy moze tworzyt zespoly przedmiotowe lub inne zespoly problemowo 

- zadaniowe. 
3 .  Pracq zespoh kiemje przewodniczqcy powoiywany przez dyrektora Szkoiy na 

wniosek zespoiu. 

5 19. 1. Kaidy oddzial ma przydzielonego opiekuna. Dla zachowania ciqgioici 
i skutecznoici ksdcenia  wskazane jest, aby nauczyciel pelnil tq funkcjq w c i w  calego 
etapu edukacyjnego danego oddziaiu. 

2. Zadaniem opiekunbw oddziaiu jest sprawowanie opieki nad sluchaczami, 
a w szczeg6lnobi: 
1) tworzenie warunk6w wspomagajqcych rozw6j shchaczy; 
2) inspirowanie i wspomaganie dzialah zespoiowych shchaczy; 
3) podejmowanie dzialah umozliwiajqcych rozwiqanie konflikt6w w zespole siuchaczy oraz 

pomiqdzy shchaczami, a innymi czlonkami spolecznoici szkolnej; 
4) planowanie i organizowanie r6inych form dzialania zespolowego; 
5) wsp6ldzialanie z nauczycielami w zakresie spraw wsp6lnych oraz indywidualnych wobec 

siuchaczy, kt6rym potrzebna jest indywidualna opieka; 
6 )  zapoznanie sluchaczy ze statutem oraz wewnqtrzszkolnym ocenianiem. 



RODZIAL 7 
ZASADY REKRUTACJI SLUCHACZY 

5 20. 1. 0 przyjqcie do Szkoly mogq ubiegat siq kandydaci, kt6rzy ukonczyli 18 lat, 
a takie osoby kohczqe 18 lat w roku kalendarzowym, w ktorym podejmujqnaukq. 

2. 0 przyjqcie na semestr pienvszy Szkoly mogq ubiegaC siq absolwenci posiadajqcy 
wyksztaicenie irednie. 

3. Kandydaci ubiegajqcy siq o przyjqcie na semestr pienvszy powinni posiadaC 
zaiwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazah zdrowotnych do ksztaicenia 
w okreilonym zawodzie, wydane na podstawie odrqbnych przepis6w. 

4. Postqpowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata na sluchacza. 

ROZDZIAL 8 
PRAWA I OBOWIqZKI SLUCHACZY 

5 21. 1. Siuchacze Szkoly majqprawo do: 
1) bezpiatnego nauczania w zakresie ramowego planu nauczania; 
2) wlaiciwie zorganizowanego procesu ksztaicenia, zgodnie z zasadami bezpieczenstwa 

i higieny pracy umysiowej; 
3) poszanowania godnoici i zachowania dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych; 
4) iyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym; 
5) swobody wyraiania w kulturalny spos6b myili, ocen, wniosk6w, sqdow, uwag, 

spostrzezen dotyczqcych iycia Szkoiy, a takie iwiatopoglqdowych i innych, jezeli nie 
naruszajq one uczuC i dobra innych siuchaczy; 

6) zapewnienia warunk6w bezpieczenstwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy 
psychicznej i fizycznej; 

7) rozwijania zainteresowrui i zdolnobi; 
8) zrzeszania siq w organizacjach dzidajqcych w Szkole; 
9) pomocy w przypadku trudnoici w nauce i ukierunkowania jego procesu samoksztalcenia; 
10) peinego korzystania z praw wynikajqcych z wewnqtrzszkolnego oceniania; 
11) korzystania z pomocy dydaktycznych, ksiqgozbiom, czasopism, czytelni - na warunkach 

okreilonych w odpowiednich regulaminach; 
12) skiadania skarg w przypadku naruszenia praw shchacza; skargi skiadane sq do opiekuna 

semestru, dyrektora Szkoly lub do organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny nad Szkoi& 
2. Siuchacze Szkoly majq obowivek: 

1) przygotowywania siq do zajqC edukacyjnych; 
2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajqciach organizowanych przez Szkoiq 

oraz wiaiciwego zachowania siq podczas tych zajqC; 
3) przestrzegania okreilonych przez radq pedagogicznq warunkow korzystania 

z telefonow kom6rkowych i innych urzqdzeh elektronicznych na terenie Szkoly; 
4) opanowaC materid nauczania okreilony w podstawie programowej; 
5) usprawiedliwiania nieobecnoici na zajqciach edukacyjnych, w terminie i formie 

okreilonych przez radq pedagogiczn% 
6) prezentowab kulturq osobist% dbaC o wlasny wyglild, schludny ubior, zdrowie, 

bezpieczeristwo swoje i koleg6w; 
7) szanowaC, chroniC mienie spoieczne; 
8) powiadamiania pracownik6w szkoly o zauwaionych zagrozeniach dla zdrowia lub iycia 

w Szkole; 
9) dbania o wsp6lne dobro i porzqdek w Szkole. 
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5 22. 1. Shchacz moze by6 wyrozniony za bardzo dobre wyniki w nauce: 

1) dyplomem umania; 
2) nagrodq ksia&owq. 

2. Shchacz moze by6 ukarany: 
1) upomnieniem pisemnym udzielonym przez nauczyciela; 
2) upomnieniem pisemnym udzielonym przez dyrektora; 
3) naganq udzielonq przez dyrektora Szkoiy. 

3. Okreila siq nastqpujqcy tryb odwoiania od kary: 
1) odwoianie skiada siq na piimie do dyrektora Szkoly; 
2) dyrektor rozpatruje odwoianie, po zasiqgniqciu opinii rady pedagogicznej; 
3) dyrektor podejmuje decyzjq o uznaniu zasadnoici ziozonego odwoiania bqdi odrzuca 

odwoianie; 
4) odrzucenie odwoiania jest rownoznaczne z utrzymaniem kary w mocy; 
5) podjqta przez dyrektora decyzja jest ostatecma. 

5 23. Rada Pedagogicma moze podjq6 uchwal.q upowainiajqcq dyrektora Szkoiy do 
skreilenia shchacza z listy shchaczy w nastqpujqcych przypadkach: 
1) przebywania na terenie Szkoiy w stanie wskazujqcym na spoiycie alkoholu lub irodkow 

odurzajqcych; 
2) rozpowszechniania na terenie Szkoiy alkoholu lub Srodkow odurzajqcych; 
3) zachowania siq na terenie Szkoiy w spos6b zagraiajqcy bezpieczenstwu innych; 
4) udowodnionej kradzieiy na terenie Szkoiy lub Swiadomego niszczenia mienia Szkoiy. 

ROZDZIAL 9 
GOSPODARKA FINASOWA 

5 24. 1. Zasady gospodaxki finansowej okreilajqodrqbne przepisy. 
2. Podstawq gospodarki finansowej Szkoiy jest roczny plan finansowy jednostki. 

ROZDZIAL 10 
POSTANOWIENIA KONCOWE 

5 25. Szkoia uiywa pieczqci urzqdowej zgodnie z odrqbnymi przepisami. 

5 26. Szkoia prowadzi i przechowuje dokumentacjq zgodnie z odrqbnymi przepisami. 

5 27. Szkoia moze posiada6 wiasny sztandar, godio oraz ceremonial. szkolny. 

9 28. Zmian w statucie dokonuje siq uchwalqrady pedagogicznej. 
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Uzasadnienie 

Obecnie w strukturg Zespolu Szk64 Ponadgimnazjalnych nr 3 w todzi wchodzq: czteroletnie 
tecliniltuni dla mlodzieiy oraz niefunkcjonujqce od 1.09.2015 r. trzyletnie technikum uzupelniajqce 
clla doroslych. 

Proponuje sig utworzenie Szkoly Policealnej nr 3 dla Doroslych, ktora bgdzie wchodzila 
w sltlad Zespolu Szk6l Ponadgimnazjal~iych nr 3 w todzi. Utworzona Szkola Policealna bqdzie 
oferowala sluchaczom ksztalcenie w nastgpujqcych zawodach: 
- teclinik hezpieczelistwa i higieny pracy, 
- teclinik urzqdzeli i systemow energetyki odnawialnej, 
- technik eksploatacji port6w i terminali. 

Utworzenie szkoly jest odpowiedziq na zapotrzebowanie plynqce z rynku pracy, 
wprowadzone kierunki ksztalcenia wzhogacq ofertq szkoly, jak tez ofertg Miasta w zakresie 
Itsztalcenia zawodowego. Po utworzeniu nowego typu szkoly, w strukturze Zespolu Szko'r 
Ponadgimnazjal~iych nr 3 w todzi funkcjonowak b q d ~  
- czteroletnie technikum dla mlodzieiy, 
- Szltola Policealna nr 3 dla Doroslych. 


