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Statut opracowano na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481  

z późn. zm.); 

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148  

z późn. zm); 

3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. 

U. z 2017r. poz. 60 z późn. zm); 

4) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967  

z późn. zm.) 

I.  Nazwa, siedziba i forma organizacyjno-prawna. 

 

§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach. 

2.  W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły: 

1) Zespół Szkół nr 2 II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego  

w Suwałkach, zwane dalej Liceum; 

2) Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa nr 9 w Suwałkach im. Włodzimierza 

Puchalskiego, zwana dalej Szkołą Podstawową. 

3. Siedziba:  

1) Liceum: ul. Kościuszki 36/38, 16-400 Suwałki; 

2) Szkoły Podstawowej: ul: Ks. K. Hamerszmita 11, 16-400 Suwałki. 

4. Zespół jest szkołą publiczną w rozumieniu  przepisów prawa oświatowego.    

5. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Suwałki, z siedzibą przy ul. Adama 

Mickiewicza 1, 16- 400 Suwałki, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest 

Podlaski Kurator Oświaty. 

6. Zespół jest jednostką budżetową miasta Suwałki. Zasady prowadzenia gospodarki 

finansowej określają przepisy prawa.   

7. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:  

1) Zespole- rozumie się przez to Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach; 

2) Szkole Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącym- rozumie się przez to Szkołę 

Podstawową nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach i II Liceum 

Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach wchodzące w skład 

Zespołu Szkół nr 2  

w Suwałkach; 

3) Dyrektorze Szkoły - rozumie się przez to Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w 

Suwałkach; 

4) uczniach - rozumie się przez to młodzież uczącą się w Zespole Szkół nr 2 w 

Suwałkach; 

5) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka, a także 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

6) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego w 

Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach. 

§ 2 
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1. Zespół posiada tablicę i pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących 

w skład Zespołu, zgodnie z odrębnymi przepisami. Pieczęć zawiera nazwę Zespołu. 

2. Tablice i pieczęcie urzędowe mogą być używane oddzielnie przez Liceum i Szkołę 

Podstawową. Zawierają one nazwę Zespołu i nazwę Liceum lub Szkoły Podstawowej. 

3. W Szkole mogą być używane również stemple organów Zespołu. 

 

§ 3 

1. Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące posiadają własne Statuty, będące 

uszczegółowieniem zapisów Statutu Zespołu. 

2. Liceum Ogólnokształcące posiada własny sztandar i godło oraz ceremoniał szkolny. 

3. Szkoła Podstawowa posiada własny sztandar i godło oraz ceremoniał szkolny. 

 

II. Cele i zadania Zespołu 

 

§4 

1. Cele, zadania oraz sposoby ich realizacji poszczególnych szkół wchodzących w skład 

Zespołu zostały określone w Statutach tych szkół. 

§5 

(uchylono) 

§6 

1. Szczegółowe sprecyzowanie celów i zadań przedstawiono w realizowanym Programie 

Wychowawczo- Profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

procesu kształcenia w Zespole.  

2. Organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa wraz z zakresem zadań doradcy 

zawodowego określono szczegółowo w Statutach Szkoły Podstawowej i Liceum 

Ogólnokształcącego.  

3. W Zespole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-

wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym  

i metodycznym Dyrektora szkoły.  

4. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania. 

5. W Zespole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. 

6.  Zasady działalności innowacyjnej określono szczegółowo w Statutach Szkoły 

Podstawowej i  II Liceum Ogólnokształcącego. 

 

§7 

1. W ramach dostępnych środków Zespół udziela pomocy finansowej uczniom będącym  

w trudnej sytuacji materialnej oraz pomaga w uzyskaniu świadczeń z innych źródeł,  

w tym przede wszystkim ze środków pozostających w dyspozycji organu prowadzącego. 

2. uchylony 

3. uchylony 

4. uchylony 

5. Udzielaniem pomocy materialnej zajmuje się komisja Rady Pedagogicznej Liceum  

i Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej. 
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6. Szkoła zapewnia opiekę psychologiczno- pedagogiczną nad uczniami której zasady i formy 

określono odrębnie w Statutach poszczególnych Jednostek wchodzących w skład Zespołu.  

7. (uchylono) 

 

§8 

1. Zespół zapewnia, odpowiednio do potrzeb i posiadanych środków, warunki pobytu  

w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. 

2. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej oraz Liceum określono w 

Statutach poszczególnych Jednostek. 

3. (uchylono) 

4. (uchylono) 

§ 8a 

(uchylono) 

III. Organy Zespołu 

§9 

1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna Liceum; 

3) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej; 

4) Rada Rodziców Liceum; 

5) (uchylono) 

6) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej; 

7) Samorząd Uczniowski Liceum; 

8) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej. 

2. Zasady działania oraz kompetencje poszczególnych organów kolegialnych określono 

oddzielnie w Statutach Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego. 

 

§10 

Dyrektor 

1. Zespołem kieruje Dyrektor, któremu stanowisko powierzone jest zgodnie z art. 62 i 63 

ustawy prawo oświatowe.  

2. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Zespołu; 

2) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz; 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w ramach którego: 

a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do 

doskonalenia jakości pracy szkół wchodzących w skład Zespołu, 

b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkół wchodzących w skład Zespołu , 

c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

- diagnozę pracy szkół wchodzących w skład Zespołu , 
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- planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do 

doskonalenia zawodowego, 

- prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad, 

d) monitoruje pracę szkół wchodzących w skład Zespołu; 

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej i innych organów Zespołu podjętych w ramach 

ich kompetencji stanowiących; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu  

i podnoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej Zespołu; 

7) sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) dbanie o mienie Zespołu oraz zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej na 

terenie szkół wchodzących w skład Zespołu; 

9a) dokonywanie, co najmniej raz w roku kontroli zapewniania bezpiecznych i 

higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Zespołu, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określanie kierunki ich poprawy; 

10)  wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkoły wchodzące w skład 

Zespołu; 

11) stwarzanie warunków do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń  

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej, szkół 

wchodzących w skład Zespołu; 

12) dbanie o realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

13) współpracowanie z pielęgniarką albo higienistką szkolną sprawującymi profilaktyczną 

opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, oraz rodzicami w przypadku wystąpienia 

problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne 

postępowania; 

14) wykonywanie   innych   zadań   wynikających   z   przepisów szczegółowych. 

3. (uchylono) 

4. (uchylono) 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje  

w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  

i innym pracownikom Zespołu; 

3) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu, po zasięgnięciu   opinii właściwej 

Rady Pedagogicznej; 

4) przydziału zakresu obowiązków pracownikom nie będących nauczycielami. 
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6. Dyrektor wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. 

7. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad 

uczniami współpracuje z:  

1) podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami; 

2) rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w 

oparciu o procedury organizacyjne postępowania. 

8. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy 

na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub 

niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów. 

 

§11 

1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań korzysta z pomocy wicedyrektorów, których 

kompetencje określono oddzielnie w Statucie Szkoły Podstawowej oraz w Statucie Liceum 

Ogólnokształcącego. 

2. Pozostałe kompetencje Dyrektora oraz zasady współdziałania z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim określono w Statutach Jednostek wchodzących  

w skład Zespołu.  

3. (uchylono) 

4. (uchylono) 

5. (uchylono) 

§12 

(uchylono) 

§13 

(uchylono) 

§14 

(uchylono) 

§14a 

(uchylono) 

§15 

(uchylono) 

§16 

(uchylono) 

§17 

(uchylono) 

§18 

(uchylono) 

§19 

(uchylono) 

V. Organizacja Szkoły 

§20 

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

arkusz organizacji Zespołu opracowany przed Dyrektora i zaopiniowany przez Rady 
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Pedagogiczne do 21 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu 

finansowego szkoły. 

2. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30  29 maja 

danego roku. 

3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem 

MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli. 

4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w 

piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy 

poniedziałek po dniu 1września. 

4a. Jeżeli dzień bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem 

ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę 

poprzedzającą ten dzień ustawowo wolny od pracy. 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu dyrektor szkoły,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

5a. Tygodniowy rozkład zajęć wymieniony w ust. 5 obowiązuje po zaopiniowaniu przez Rady 

Pedagogiczne. 

5b. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia: 

1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia. 

5c. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego: 

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych; 

2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie 

szkoły 

6. (uchylono) 

7. (uchylono) 

8. (uchylono). 

9. (uchylono) 

10. (uchylono) 

11. (uchylono) 

 

§20a 

(uchylono) 

§ 21 

(uchylono) 

§ 22 

1. Podstawową formą realizacji funkcji edukacyjnej są zajęcia o charakterze dydaktyczno- 

wychowawczym w systemie klasowo- lekcyjnym, w toku których odbywa się nauczanie 

poszczególnych przedmiotów i realizacja ścieżek edukacyjnych. 
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2. Zajęcia lekcyjne mogą być prowadzone także poza systemem klasowo- lekcyjnym  

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek. 

2a. Szczegółowe zasady organizacji zajęć oraz podziału na grupy uczniów określono osobno 

w Statutach Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. 

3. Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 45 minut. W szczególnych przypadkach 

dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut 

4. Czas trwania przerw w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym określają 

odrębnie Statuty Jednostek.  

 

§ 22a 

(uchylono) 

§ 23 

(uchylono) 

§ 24 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, którego 

zadaniem jest przede wszystkim ustalenie dla danego oddziału zestawu programów 

nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz uwzględniającego program nauczania 

przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 

2. Szczegółowe zasady organizacji i zakres zadań zespołów określają odrębne Statuty 

Jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół. 

3. (uchylono) 

4. (uchylono) 

5. (uchylono) 

6. (uchylono) 

 

§ 25 

(uchylono) 

§ 26 

(uchylono) 

§ 27 

(uchylono) 

§ 28 

(uchylono) 

§ 29 

(uchylono) 

§ 30 

(uchylono) 

 

§ 30a 

W Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje działające w środowisku lokalnym, a w szczególności organizacje harcerskie, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.  
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VI. Wewnątrzszkolne Ocenianie 

§ 31 

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 wskazówek do samodzielnego planowania własnego 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; 

6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 

 

§ 32 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej  

w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę. 

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. 

3. Oceny powinny być obiektywne, sprawiedliwe i jawne oraz wspierać rozwój ucznia.  

4. Ocenie powinno towarzyszyć uzasadnienie, uświadamiające uczniowi i jego rodzicom  

mocne i słabe strony postępów w nauce i zachowaniu. 

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

6. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć. 

 

§ 32a 

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania określono osobno w Statutach Szkoły Podstawowej i 

Liceum Ogólnokształcącego.  

2. (uchylono) 

§ 33 

(uchylono) 

§ 34 

(uchylono) 

§ 35 

(uchylono) 

§ 36 
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(uchylono) 

§ 37 

(uchylono) 

§ 38 

(uchylono) 

§ 39 

(uchylono) 

§ 40 

(uchylono) 

§ 41 

(uchylono) 

§ 42 

(uchylono) 

§ 43 

(uchylono) 

§ 44 

(uchylono) 

§ 45 

(uchylono) 

§ 45a 

(uchylono) 

§ 46 

(uchylono) 

§ 47 

(uchylono) 

§ 48 

(uchylono) 

§ 49 

(uchylono) 

§ 50 

(uchylono) 

§ 51 

(uchylono) 

§ 52 

(uchylono) 

§ 53 

(uchylono) 

§ 54 

(uchylono) 

§ 54a 

(uchylono) 

§ 55 

(uchylono) 

§ 56 
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(uchylono) 

§ 57 

(uchylono) 

 

VII. Korzystanie z majątku Zespołu 

§ 58 

 

1. Zespół zapewnia uczniom możliwość korzystania z pomieszczeń do nauki wraz ze 

znajdującym się tam wyposażeniem oraz z pomieszczeń pomocniczych, w tym:  

1) Biblioteki; 

2) sali gimnastycznej i boiska szkolnego; 

3) szatni szkolnych; 

4) pomieszczeń dla działalności samorządu uczniowskiego; 

5) sklepiku szkolnego; 

6) gabinetu pedagoga szkolnego; 

7) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

2. Korzystanie z pomieszczeń szkolnych i wyposażenia odbywa się na zasadzie 

poszanowania mienia szkolnego i na warunkach określonych właściwymi regulaminami. 

3. Rodzice mogą zaoferować swój udział w poniesieniu odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone przez swoje dziecko.  

4. Zbędne pomieszczenia budynków Szkoły mogą być odpłatnie wynajęte lub użyczone na 

cele pozaszkolne. Uzyskane w ten sposób wpływy finansowe przekazuje się na konto 

organu prowadzącego. 

5. (uchylono) 

 

§ 59 

(uchylono) 

VIII. Zadania i obowiązki nauczycieli i innych pracowników. 

 

§ 60 

 

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l., określają 

odrębne przepisy. 

3. Zadania, kompetencje, odpowiedzialność oraz prawa i obowiązki pracowników nie 

będących nauczycielami określają szczegółowe zakresy czynności ustalone przez 

Dyrektora i przyjęte przez nich do realizacji. 

4. Zadania pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego określono w Statutach Szkoły 

Podstawowej oraz Liceum. 

5. Zadania bibliotekarza określono w Statutach Szkoły Podstawowej oraz Liceum. 
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§ 61 

Nauczyciele 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, odpowiadając 

jednocześnie za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

2. Nauczyciel ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, poszanowaniem ich godności 

osobistej oraz troską o ich zdrowie. 

3. Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli oraz wychowawców określają odrębnie 

Statuty Jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół.  

 

§ 62 

(uchylono) 

§ 63 

(uchylono) 

§ 64 

(uchylono) 

§ 65 

(uchylono) 

§ 66 

(uchylono) 

§ 66a 

(uchylono) 

§ 66b 

(uchylono) 

§ 67 

(uchylono) 

§ 68 

(uchylono) 

 

IX. Uczniowie Zespołu 

§ 69 

Zasady rekrutacji uczniów do poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu określają 

przepisy prawa oświatowego.  

 

§ 69a 

(uchylony) 

§ 70 

(uchylony) 

§ 70a 

(uchylony) 

§ 71 

(uchylony) 

§ 71a 

(uchylony) 
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§ 72 

Prawa i obowiązki uczniów 

Prawa i obowiązki uczniów określono odrębnie w Statutach Szkoły Podstawowej i Liceum 

Ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu.  

 

§ 72a 

(uchylono) 

§ 72b 

(uchylono) 

§ 73 

(uchylono) 

§74 

(uchylono) 

 

§75 

Nagrody 

Szczegóły dotyczące przyznawania nagród i kar, wraz z trybem odwoławczym określono 

odrębnie w Statutach Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego. 

§75a 

(uchylono) 

§76 

(uchylono) 

§ 77 

(uchylono) 

§ 78 

(uchylono) 

§ 78a 

(uchylono) 

 

X. Współdziałanie rodziców i nauczycieli. 

§ 79 

Dla zapewnienia warunków umożliwiających osiąganie jak najlepszych wyników kształcenia 

i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami Zespołu, której 

zasady i formy zostały określone w poszczególnych Statutach Jednostek wchodzących w 

skład Zespołu.  

 

§ 80 

(uchylono) 

§ 81 

(uchylono) 

§ 81a 

(uchylono) 

§ 81b 
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(uchylono) 

§ 81c 

(uchylono) 

§ 81d 

(uchylono) 

§ 81e 

(uchylono) 

  

XII. Postanowienia końcowe 

§ 82 

1. Statutowa działalność Zespołu jest finansowana przez organ prowadzący. 

2. Zespół może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie działalności statutowej 

pochodzące z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów oraz dochodów  

z wynajmu pomieszczeń. 

3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach 

publicznych, przestrzegając, by wydatki były dokonywane: 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów 

z danych nakładów; 

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

 

§ 82a 

 

1. Zespół nieodpłatnie: 

1) wypożycza uczniom Szkoły Podstawowej  podręczniki i materiały edukacyjne, mające 

postać papierową, lub; 

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających 

postać elektroniczną, lub; 

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia. 

2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów      

edukacyjnych określa Dyrektor Zespołu, uwzględniając konieczność zapewnienia co 

najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. 

3. (uchylono) 

4. (uchylono) 

 

§ 83 

1. Wychowawcy klas są zobowiązani do systematycznego i zgodnego z prawem prowadzenia 

dokumentacji przebiegu nauczania dla swojej klasy (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, 

świadectwa szkolne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dzienniki nauczania 

indywidualnego). 

2. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania określa 

Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania w Zespole 

Szkół nr 2 w Suwałkach wprowadzony zarządzeniem dyrektora Szkoły  nr 42 z dnia 28 

listopada 2011r. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-08-2015&qplikid=1#P1A6
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§ 84 

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów, 

rodziców i nauczycieli.  

2. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Pedagogicznej Liceum  

oraz Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej. 

3. Dyrektor Zespołu opracowuje i publikuje w drodze zarządzenia tekst jednolity Statutu.  

 


