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Rozdział IV 

Organizacja pracy Szkoły22 
 

§ 23 
1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.  
2. Dyrektor biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły w uzgodnieniu  

z pozostałymi organami Szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. 
3. W terminie do 30 września publikuje na stronie internetowej Szkoły kalendarz organizacji roku 

szkolnego, w tym wykaz  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 
4. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 
5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca wyznaczony przez Dyrektora.  
6. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane  w systemie 

klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.  
7. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 8:00. 
8. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w oddziałach, grupach oddziałowych  

i grupach międzyoddziałowych oraz  organizowane w porozumieniu i za zgodą organu 
prowadzącego indywidualnie. 

9. Podział zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w oddziałach, grupach oddziałowych  
i międzyoddziałowych oraz indywidualnie określa arkusz organizacji Szkoły na dany rok szkolny. 

10.  W celu zapewnienia właściwych warunków nauki i bezpieczeństwa następujące obowiązkowe 
zajęcia dydaktyczne prowadzone są w grupach: 23 

1) języki obce w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów; możliwe jest tworzenie grup  
      międzyoddziałowych; 
2) informatyka i przedmioty pokrewne, realizowane z wykorzystaniem komputera, w oddziałach  
      liczących powyżej 24 uczniów; możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych; 
3) wychowanie fizyczne w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów; możliwe jest tworzenie  
      grup międzyoddziałowych;  
4) przedmioty zawodowe, takie jak pracownie specjalistyczne, prowadzone są z podziałem  
      na grupy liczące nie więcej niż 16 uczniów, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej;  
5) praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne dzieli się na grupy zgodnie z wymaganiami  
      BHP obowiązującymi w podmiotach i zakładach pracy, w których młodzież realizuje te zajęcia. 

11. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 
edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.24 

12. Zajęcia lekcyjne odbywają się na terenie Szkoły w salach lekcyjnych, specjalistycznych pracowniach 
zawodowych, pracowniach informatycznych, wielofunkcyjnym boisku sportowym ORLIK,  
sali sportowej oraz poza Szkołą w specjalistycznych pracowniach zawodowych, w podmiotach  
i instytucjach, z którymi Szkoła podpisała stosowną umowę o współpracy w tym zakresie.  

13. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych oraz instytucjach i zakładach pracy,  
z którymi Szkoła podpisała stosowne porozumienia i umowy. 

14. Zajęcia dydaktyczne w ramach kształcenia zawodowego, realizowane w formie praktyk 
zawodowych, odbywają się poza terenem Szkoły, na podstawie umowy zawartej między Szkołą  
a właściwą jednostką organizacyjną lub zakładem pracy.  

15. Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad salami lekcyjnymi, pracowniami, pomieszczeniami  
i gabinetami przedmiotowymi nauczycielom na podstawie wewnętrznego zarządzania. 

 
                                                           
22 Patrz art. 98 ust. 1 pkt 6, 16,21,23,24,25 Prawa oświatowego. W przypadku Szkoły prowadzącej kształcenie zawodowego także art. 98 ust. 1 pkt 8-14  
    – odpowiednio. 
23 Szczegółowe zasady określa  § 7 ust. 1 -4  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania  
    dla publicznych szkół 
24 Patrz § 10 rozporządzenia z dnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. 
    poz.502) 
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16. Za zgodą Dyrektora, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się także  

w formie wyjść grupowych uczniów poza teren Szkoły,  których organizację określają odrębne 
przepisy oraz określony przez Dyrektora, w drodze zarządzenia, Regulamin wyjazdów i wyjść poza 
teren szkoły na zawody sportowe i konkursy organizowane poza szkołą. 

17. W uzgodnieniu i za pisemną zgodą rodziców oraz Dyrektora, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
mogą odbywać się  także w formie krajoznawstwa i turystyki. 

18. Podstawy prawne organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie krajoznawstwa  
i turystki określają odrębne przepisy oraz ustalona przez Dyrektora w drodze zarządzenia Regulamin 
organizacji wycieczek szkolnych25 

19. W uzgodnieniu i za pisemną zgodą rodziców i Dyrektora uczniowie, reprezentując Szkołę, mogą brać 
udział w zawodach sportowych i konkursach organizowanych poza terenem Szkoły. 

20. Zasady wyjazdów poza teren Szkoły określa Regulamin wyjazdów i wyjść poza teren szkoły  
na zawody sportowe i konkursy organizowane poza szkołą. 

21. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z sytuacją uniemożliwiającą 
realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole z przyczyn niezależnych, 
dyrektor organizuje realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. Tryb działania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły określa 
dyrektor w drodze zarządzenia. Treść zarządzenia przekazywana jest wszystkim pracownikom 
szkoły, uczniom oraz ich rodzicom za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły. 

 
§ 24 

1. Dyrektor opracowuje Plan organizacji pracy Szkoły26 na każdy rok szkolny z uwzględnieniem  danych 
zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego podjętych w innym 
trybie.  

2. Organizacja pracy Szkoły na dany rok szkolny  zawiera w szczególności: 
1) przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów, dla których zaplanowano zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze; 
2) organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych przewidzianych w arkuszu organizacyjnym; 
3) organizację kształcenia w zawodzie, w tym organizację praktycznej nauki zwodu; 
4) przydział wychowawców do oddziałów; 
5) organizację pracy pedagoga szkolnego,  
6) organizację biblioteki szkolnej; 
7) organizację pracy pracowników obsługi i administracji; 
8) organizację opieki medycznej nad uczniami; 
9) przydział zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych  

i specjalistycznych realizowanych z uczniem indywidualnie; 
10) inne formy pozaszkolne. 

3. Podstawą  organizacji pracy Szkoły jest tygodniowy rozkład obowiązkowych zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych dla poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów uczniów, nauczycieli 
oraz organizacja kształcenia w zawodzie. 

4. Szczegółowe zasady organizacji pracy Szkoły określają odrębne przepisy.  
  

§ 25 
1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę  

w celu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy, dokonywania racjonalnych wyborów 
życiowych, w oparciu o właściwą samoocenę i rzetelną informację. 

 
 
                                                           
25 Rozporządzenie MEN z dnia 2 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, Szkoły i placówki  
    krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055) 
26 Organizacja pracy Szkoły o której mowa w art. 70 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego jest pojęciem szerszym niż arkusz organizacyjny 



S T A T U T   Technikum nr 1 w Chojnicach 
 

 

18 
 

 
2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom 

wszechstronnej pomocy w wejściu na rynek pracy lub wyborze dalszego kierunku kształcenia 
zawodowego. 

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego  realizowany jest poprzez: 
1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego; 
2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 
3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 

a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań  
     zawodowych, 
b) rozeznania wśród instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób  
     z niepełnosprawnością w życiu zawodowym, 
c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi  
     i dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

4) upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu  
na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach  
i systemach dofinansowania kształcenia; 

5) prowadzenie wolontariatu umożliwiającego rozpoznanie środowisk pracy;   
6) współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,  

w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
4. Koordynatorem doradztwa zawodowego w Szkole jest nauczyciel powoływany na dany rok szkolny 

przez Dyrektora w drodze zarządzenia. 
5. Koordynator doradztwa zawodowego na każdy rok szkolny opracowuje program realizacji 

doradztwa zawodowego. 
6. Tryb przyjęcia do realizacji programu doradztwa zawodowego określają odrębne przepisy27.  

 
§ 26 

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki 
pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego 
zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor. 

 
§ 27 

1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 
organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie  
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 

2. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania 
pisemnej zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności 
oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 
§ 28 

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu zapoznawania uczniów  
z ideą wolontariatu jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym. 

2. Wszelkie działania w zakresie wolontariatu odbywają się w porozumieniu z Dyrektorem z inicjatywy 
Samorządu Uczniowskiego i koordynowane są przez opiekuna samorządu. 

3. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów postaw 
życzliwości i otwartości na potrzeby innych. 

4. Udział uczniów niepełnoletnich w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez szkołę 
wymaga zgody ich rodziców. 

                                                           
27 Art. 26a ust. 2 Prawa ośw., Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego  (Dz.U. z 2019 r. poz.325) 



S T A T U T   Technikum nr 1 w Chojnicach 
 

 

19 
 

 
5. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określi w drodze uchwały kryteria 

uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego tę aktywność.28 
6. Sposób dokumentowania aktywności społecznej uczniów w formie wolontariatu określa Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego.  
 

§ 29 
1. W Szkole funkcjonuje biblioteka wraz z czytelnią, która pełni rolę szkolnego centrum informacji,  

a także miejsca pracy uczniów w trakcie „zajęć samodzielnych”. 
2. W szczególnych przypadkach, w trakcie nieobecności nauczyciela uczącego w danym oddziale, kiedy 

organizacja pracy Szkoły nie pozwala na zorganizowanie zastępstwa przez innego nauczyciela 
dopuszcza się, w planie zastępstw, zorganizowanie tych zajęć jako „zajęcia samodzielne” w czytelni 
szkolnej. 

3. Opiekę podczas „zajęć samodzielnych” sprawuje nauczyciel bibliotekarz. 
4. Czas pracy biblioteki oraz czytelni  ustala Dyrektor w Planie organizacji pracy Szkoły na dany rok 

szkolny. 
5. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły oraz rodzice uczniów 

uczęszczających do Szkoły. Zasady korzystania z biblioteki i udostępniania zbiorów są zawarte  
w Regulaminie biblioteki zatwierdzonym przez Dyrektora. 

6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty   niepiśmiennicze 
(materiały audiowizualne, programy komputerowe). 

7. Do zbiorów bibliotecznych należą: 
1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 
2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów; 
3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 
4) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 
5) czasopisma dla młodzieży; 
6) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;  
7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne; 
8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli; 
9) zbiory multimedialne; 

10) materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby Szkoły oraz materiały odpowiednie  
dla narodowości uczniów. 

8. Biblioteka szkolna współpracuje z: 
1) uczniami w zakresie: 

a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów; 
b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia; 
c) wyrabianie u uczniów szacunku do zbiorów bibliotecznych i odpowiedzialności za ich 
wspólne użytkowanie; 
d) organizowania pomocy w odrabianiu zadań domowych. 

2) nauczycielami w zakresie: 
a) udostępniania programów nauczania, materiałów edukacyjnych i materiałów  
     ćwiczeniowych; 
b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych; 
c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów. 

3) rodzicami w zakresie: 
a) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów. 

9. Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami 
oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie, m. in.: organizowania lekcji bibliotecznych  
oraz wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych. 

                                                           
28 Patrz art. 85 ust. 6 oraz art. 134 ust. 2 pkt 4 b, Art. 140 ust.3 pkt 5b, Art. 143 ust. 3 pkt 4b Prawa oświatowego 
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10. W ramach biblioteki funkcjonuje czytelnia z wielostanowiskowym dostępem do Internetu. 
11. W bibliotece, nie rzadziej niż co cztery lata, Komisja Inwentaryzacyjna powołana przez Dyrektora 

przeprowadza inwentaryzację księgozbioru z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach. 
 

§ 30 
1. Szkoła prowadzi szatnię szkolną, wydzielone miejsce na holu,  mieszczące się na parterze budynku. 

 
2. W szatni przechowuje się odzież wierzchnią uczniów.  
3. Szatnia czynna jest pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Szkoły. 
4. Dostęp do szatni jest otwarty, Szkoła nie tworzy dodatkowego stanowiska  dla osoby nadzorującej 

szatnię. 
5. Każda klasa  posiada wydzielony wieszak. 
6. Za ład i porządek na terenie szatni odpowiedzialni są uczniowie korzystający z szatni . 
7. Uczniowie zobowiązani są do pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni szkolnej. Nie dopuszcza się 

przechowywania odzieży w salach lekcyjnych. 
8. Uczniowie mają bezwzględny zakaz przebywania w szatni w trakcie przerw między lekcjami. 
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów w szatni. 

 
§ 31 

1. Dyrektor ma obowiązek powiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach  
w spełnianiu obowiązku nauki przez ucznia niepełnoletniego, w terminie 14 dni od dnia powstania 
tych zmian.  

2. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, o którym mowa w art. 36, 40, 41, 42 
Ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)  należy rozumieć 
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych. 

 
 
 
 
 


