
UCHWAŁA NR 4/2019/2020 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

w sprawie nowelizacji statutu  

 

Na podstawie art. 322 ust. 3, 4 i 7,  ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) -  art. 72 ust. 1 i art. 98 i 99 ustawa  

z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:  

 

§1. 

W Statucie Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 1. otrzymuje brzmienie: 

   „Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy  

w Oławie; 

2) Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie; 

3) organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Powiatu 

Oławskiego lub Zarząd Powiatu Oławskiego; 

4) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą lub Kuratorze Oświaty – należy 

przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu; 

5) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły;  

6) Dyrektorze, Wicedyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora lub Wicedyrektora 

Szkoły; 

7) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego Szkoły; 

8) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów uczniów Szkoły; 

9) dzienniku – należy przez to rozumieć dziennik lekcyjny prowadzony w wersji 

elektronicznej. 

 

2. § 2. otrzymuje brzmienie: 

    „ 1. Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie jest szkołą publiczną. 

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Oławski, organem sprawującym nadzór    

    pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty. 

3. Siedziba Szkoły znajduje się w Oławie przy ul. 3 Maja 18 e. 

4. W skład Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie wchodzą:  

1) Technikum Nr 2 kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, 

technik informatyk, technik spedytor, technik logistyk, które tworzą oddziały 4-letniego 

technikum dla młodzieży na podbudowie gimnazjum oraz oddziały 5-letniego 

technikum dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej; 

2) Branżowa Szkołę I stopnia Nr 2,  kształcąca w zawodach: cukiernik, lakiernik, kucharz, 

mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, sprzedawca, monter instalacji  

i sieci sanitarnych, którą tworzą oddziały na podbudowie gimnazjum  

oraz na podbudowie szkoły podstawowej.” 

3. § 4. otrzymuje brzmienie: 

         „ 1. Szkoła ma własny sztandar, logo i ceremoniał używania sztandaru szkolnego. 

            2. Szkoły używają pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

          Tablica i stemple mają nazwę: Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie. 
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          3.  Tablica Technikum Nr 2 zawiera nazwę: Technikum Nr 2 w Oławie, a stemple:  

               Technikum Nr 2 w Zespole Szkół  im. Zjednoczonej  Europy w Oławie. 

          4. Tablica Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 zawiera nazwę: Branżowa Szkoła I stopnia    

              Nr 2 w Oławie, a stemple: Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zespole Szkół   

              im. Zjednoczonej Europy w Oławie. 

 

4. § 113. ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

    „Wychowawca co miesiąc wpisuje cząstkowe oceny zachowania na podstawie uwag  

      o zachowaniu ucznia w dzienniku, nadając im wagę od 1 do 3, przy czym stosuje pełną         

      skalę ocen z wyjątkiem sytuacji, gdy nie ma w dzienniku żadnych uwag o uczniu i wówczas   

      wystawia cząstkową ocenę dobrą z wagą 1.” 

 

5. §129 otrzymuje brzmienie: 

    „ 1. Uczniowie mogą być ukarani za:  

1) niewypełnianie obowiązków ucznia;  

2) nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły;  

3) nieprzestrzeganie obowiązujących w Szkole regulaminów;  

4) fałszowanie dokumentacji szkolnej;  

5) przemoc fizyczną i psychiczną wobec innych, w tym cyberprzemoc;  

6) utrwalanie i publikowanie dźwięku oraz obrazu bez zgody osób, których wizerunek   

i głos jest  nagrywany; 

7) demoralizację i inne przejawy patologii społecznej;  

8) świadome łamanie przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz przeciwpożarowych;  

9) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających, w tym alkoholu, 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz przebywanie pod ich wpływem 

na terenie Szkoły i w trakcie zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej terenem;  

10) palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych oraz używanie papierosów 

elektronicznych;  

11) niewłaściwą postawę wobec koleżanek, kolegów i innych osób, w tym wulgarne 

odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;  

12) niszczenie i kradzież mienia Szkoły;  

13) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego na terenie Szkoły oraz w trakcie zajęć 

organizowanych przez Szkołę poza jej terenem; 

14) wywołanie fałszywego alarmu na terenie szkoły oraz w czasie zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych organizowanych poza terenem Szkoły; 

15) wnoszenie na zajęcia organizowane przez Szkołę na jej terenie i poza jej terenem 

niebezpiecznych przedmiotów zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu 

uczniów i pracowników szkoły.  

2. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę, w ramach prewencji 

szkolnej.  

 

6. § 130. otrzymuje brzmienie: 

„1. Wobec ucznia mogą być zastosowane następujące kary:  

     1) upomnienie wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, skutkujące cząstkową     

         ocena naganną zachowania o wadze 3; 

     2) nagana wychowawcy, skutkująca cząstkową oceną naganną zachowania oraz roczną  

         ocena zachowania nie wyższą niż dobra; 

     3) nagana Dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów,    



         skutkująca: 

a) śródroczną naganną oceną zachowania oraz roczną ocena zachowania nie wyższą niż 

nieodpowiednia; 

b) zawieszeniem prawa do reprezentowania Szkoły, w tym w zawodach sportowych na 

czas nie krótszy niż miesiąc;  

c) zawieszeniem prawa do nagród i wyróżnień nie krótszy niż miesiąc; 

d) zawieszeniem prawa do udziału w imprezach szkolnych nie krótszy niż miesiąc. 

2.    Dyrektor przed udzieleniem nagany może zasięgnąć opinii zespołu wychowawczego. 

3. Dyrektor może w szczególnych przypadkach odstąpić od zawieszenia ucznia  

      w prawach określonych w  § 130, ust. 1, pkt. 3) b, c i d. 

4. Z wnioskiem o ukaranie ucznia może wystąpić wychowawca klasy lub inny pracownik  

    pedagogiczny szkoły. 

5. Wychowawca powiadamia rodziców o zastosowaniu wobec ucznia kary.  

 

§ 2. 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

mgr inż. Jadwiga Braniewska 

 

 

 

 

 


