
Uchwała Nr V/92/03
Rady Miasta Szczecina

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy Samodzielnym 
Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie       
ul. Mączna 4, utworzenia XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie ul. Mączna 4, 
utworzenia Zespołu Szkół Szpitalnych w  Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 i zmiany 
nazwy szkół

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271. Nr 200, poz. 1688 ), art. 5 c pkt 1, art.58 ust.1, 2 i 6, art. 
62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, 
poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 
759, Nr 162,  poz. 1126,  z 2000r. Nr 12,  poz.136,  Nr 19, poz.239,  Nr 48 poz. 550,  Nr 104, 
poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz.1320, z 2001r. Nr 111, poz.1194,  Nr 144, poz. 
1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 oraz z 
2003 r. Nr 6, poz. 65)

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

Likwiduje się Publiczną Szkołę Podstawową Nr 26 przy Samodzielnym Publicznym 
Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4.

§ 2.

1. Zadania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy Samodzielnym Publicznym 
Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4 
przejmuje Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Klinicznym Nr 1 w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1.

2. Zmienia się nazwę Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 przy Samodzielnym 
Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 na Szkołę 
Podstawową Nr 17 w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1.

§ 3.

1. Wyłącza się ze struktury Szkoły Podstawowej Nr 17 w  Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 
szkolne oddziały specjalne z siedzibą w Ośrodku Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży w 
Szczecinie Plac Jakuba Wujka 6.

2. Oddziały, o których mowa w ust. 1 włącza się do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w 
Szczecinie ul. Jagiellońska 61.

§ 4.

Zmienia się nazwę Gimnazjum przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1   
w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 na Gimnazjum Nr 45 w Szczecinie ul. Mączna 4.



§ 5.

Tworzy się XXIV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie ul. Mączna 4, którego akt 
założycielski stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6.

Tworzy się Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1, którego akt 
założycielski stanowi załącznik nr 2 do niniejszej  uchwały.

§ 7.

W skład Zespołu Szkół Szpitalnych przy ul. Unii Lubelskiej 1 wchodzą szkoły:
1) Szkoła Podstawowa Nr 17 w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1,
2) Gimnazjum Nr 45 w Szczecinie ul. Mączna 4,
3)  XXIV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie ul. Mączna 4.

§ 8.

Strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 określa
statut stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 staje się samodzielną jednostką 
budżetową, przejmuje mienie, dokumentację oraz zobowiązania Szkoły Podstawowej Nr 17 w 
Szczecinie, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Szczecinie oraz Gimnazjum Nr 45 w 
Szczecinie.

§ 10.

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 obejmuje działalnością 
dydaktyczną dzieci i młodzież będących pacjentami szpitali na terenie miasta Szczecina.

§ 11.

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie jest szkołą bez obwodu szkolnego.

§ 12.

Statut Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Szczecinie ul. Jagiellońska 61 zostanie dostosowany 
do zmian wynikających z niniejszej uchwały w trybie określonym w ustawie z dnia                
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) do dnia 31 
sierpnia 2003 roku.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra



Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr V/92/03
Rady Miasta Szczecina
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

A K T    Z A Ł O Ż Y C I E L S K I

XXIV Liceum Ogólnokształcącego
w Szczecinie ul. Mączna 4

XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie ul. Mączna 4 jest szkołą bez obwodu 
szkolnego.



Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr V/92/03
Rady Miasta Szczecina
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

A K T    Z A Ł O Ż Y C I E L S K I

Zespołu Szkół Szpitalnych
w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 obejmuje szkoły:
1) Szkołę Podstawową Nr 17 w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1
2) Gimnazjum Nr 45 w Szczecinie ul. Mączna 4
3) XXIV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie ul. Mączna 4

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 jest szkołą bez obwodu 
szkolnego.



Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr V/92/03
Rady Miasta Szczecina
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ SZPITALNYCH

W SZCZECINIE



ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Statut opracowano na podstawie: 
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 

z późn. zmianami),
2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r w sprawie 

szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk 
wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do 
sprawowania nadzoru pedagogicznego a także kwalifikacji osób, którym można 
zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 67 , poz. 759),

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, 
poz. 624 z późn. zmianami), 

4) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 
z późn. zmianami),

5) ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego  
(Dz. U. Nr 12, poz.96 z późn. zmianami),

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz. U. 
Nr 29 poz. 323 z późn. zmianami ),

7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432).

ROZDZIAŁ II
NAZWA  SZKOŁY

§ 2

1. Zespół Szkól Szpitalnych w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1, zwany dalej Zespołem 
tworzą :
1) Szkoła Podstawowa Nr 17 w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1,
2) Gimnazjum Nr 45 w Szczecinie ul. Mączna 4,
3) XXIV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie ul. Mączna 4.

2. Nazwa Zespołu brzmi:
Zespół Szkół Szpitalnych

ul. Unii Lubelskiej 1
71-334 Szczecin

3. Nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu         
i nazwy tej szkoły. Szkoła podstawowa wchodząca w skład Zespołu nosi pełną nazwę w 
brzmieniu:

Zespół Szkół Szpitalnych
Szkoła Podstawowa Nr 17

ul. Unii Lubelskiej 1
71-334 Szczecin



4. Nazwa gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy 
tego gimnazjum. Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu nosi pełną nazwę w brzmieniu:

Zespół Szkół Szpitalnych
Gimnazjum Nr 45

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

5. Nazwa liceum wchodzącego w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tego 
liceum. Liceum wchodzące w skład Zespołu nosi pełną nazwę w brzmieniu:

Zespół Szkół Szpitalnych
XXIV Liceum Ogólnokształcące

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

6. Szkoła jest placówką bez obwodu szkolnego przeznaczoną dla uczniów przebywających 
czasowo w szpitalach i klinikach miasta Szczecina.

7. Siedziba dyrekcji i administracji Zespołu Szkół Szpitalnych znajduje się w Szczecinie,   
ul. Unii Lubelskiej 1.

§ 3

1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć 
Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie.

2. Szkoła prowadzona jest przez Gminę Miasto Szczecin.
3. Organem nadzoru pedagogicznego jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty .

§ 4

Szkoła nie posiada własnych budynków.
Realizacja zadań statutowych odbywa się w wyznaczonych pomieszczeniach szpitalnych lub 
na salach chorych.

§ 5

Szkoła po uzyskaniu zgody organu prowadzącego może prowadzić:
1) zajęcia w grupach wychowawczych,
2) zajęcia wspomagające realizację programów nauczania,
3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

ROZDZIAŁ III
INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 6

1. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat z możliwością przystąpienia do 
sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
Przygotowaniem przedszkolnym (rok zerowy) objęte są dzieci 6-letnie.

2. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata, z możliwością przystąpienia do egzaminu 
gimnazjalnego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.



3. Cykl kształcenia w liceum trwa 3 lata, z możliwością zdawania egzaminu egzaminu 
maturalnego w szkole macierzystej ucznia.

4. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o zespole – należy przez to 
rozumieć Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie.

ROZDZIAŁ IV
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 7

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej 
podstawie aktach wykonawczych oraz:
1) program edukacyjny,
2) program wychowawczy,
3) program profilaktyki,
które są dostosowane do specyfiki funkcjonowania szkoły w warunkach oddziałów 
szpitalnych.

2. Podstawowym celem działalności pedagogicznej szkoły jest możliwie jak 
najpełniejsza realizacja programu kształcenia, wychowania i przygotowanie do  życia 
społecznego uczniów oraz wspomaganie, w dostępnym nauczycielom zakresie, procesie
ich leczenia i rehabilitacji.

3. Zadaniem szkoły jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym samym 
zapewnienie ciągłości nauki i uzyskanie promocji bez opóźnień.

4. Szkoła udziela uczniom pomocy pedagogicznej, rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej 
poprzez:
1) dostosowanie form i metod pracy do stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych,
2) stosowanie w szerokim zakresie indywidualizacji procesu nauczania,
3) oddziaływanie terapeutyczne wspomagające procesy nauczania,
4) indywidualne kontakty z uczniem, rodzicami , opiekunami.

5. Szkoła poprzez swoją działalność inspiruje środowisko rodzinne oraz szkołę 
macierzystą ucznia do udzielania mu pomocy w ponownej adaptacji.

6. Stosownie do potrzeb szkoła umożliwia specjalistyczną opiekę psychologiczno-
pedagogiczną, zdrowotną i materialną poprzez:
1) bieżącą konsultację nauczycieli z pracownikami służby zdrowia,
2) cykliczne spotkania tematyczne z lekarzami i ordynatorami oddziałów
3) współpracę z psychologiem szpitala oraz poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi,
4) zabezpieczenie uczniów, szczególnie z rodzin patologicznie zagrożonych, w 

niezbędne podręczniki i przybory szkolne.

§ 8

1. Podstawą  działalności szkoły są:
1) podstawy programowe kształcenia ogólnego,
2) szkolny zestaw programów nauczania,
3) zatwierdzone programy autorskie i innowacje pedagogiczne,
4) program wychowawczy,
5) program profilaktyki,
6) ramowe i szkolne plany nauczania,
7) obowiązujące zasady klasyfikowania i promowania uczniów,
8) zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.



2.Szczegółowe zasady, programy, plany ustala rada pedagogiczna.

ROZDZIAŁ V
ORGANY SZKOŁY

§ 9

1. Organami szkoły są:
1) dyrektor
2) rada pedagogiczna

§ 10

1. Dyrektor  jest  kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w szkole nauczycielii 
pracowników nie będących nauczycielami.

2. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą ,
2) reprezentuje szkołę na zewnątrz,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny, jest przewodniczącym rady pedagogicznej i 

organizuje jej pracę,
4)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego,
5) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,
6) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje 
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

8) prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze zatwierdzonym w arkuszu 
organizacyjnym.

3. Dyrektor decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
2) przyznaje nagrody, premie oraz wymierza kary porządkowe wszystkim pracownikom 

szkoły,
3) dyrektor  w  wykonywaniu  swoich  zadań  współpracuje  z  radą pedagogiczną oraz 

dyrekcjami szpitali i klinik Szczecina, w których funkcjonuje szkoła.

§ 11

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem w zakresie realizacji jej zadań 
statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole 
Szkół Szpitalnych. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także uczestniczyć z 
głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego lub na wniosek rady 
pedagogicznej.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych. 
4. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.



5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły , w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

pozalekcyjnych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych 
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu.
7. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o 

odwołanie ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego 
stanowiska kierowniczego w szkole.

8. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach personalnych odbywa się w sposób tajny, w 

pozostałych sprawach  w sposób jawny.
11. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy 

posiedzeń. Zebrania rady są protokołowane.
12. Rada pedagogiczna jest zobowiązana do cyklicznych szkoleń z zakresu bhp zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.
13. Na decyzje rady pedagogicznej, w uzasadnionych przypadkach mogą mieć wpływ 

ustalenia wynikające z organizacji pracy w poszczególnych szpitalach i klinikach.

ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 12

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest zespół szkolny uczniów, który jest 
odpowiednikiem klasy łączonej składającej się z dwóch lub więcej klas tego samego 
typu szkoły.

2. Liczba uczniów w zespole szkolnym zależy od rodzaju schorzenia i wynosi:
1) dla uczniów słabo widzących od 8 do 10,
2) dla uczniów z chorobami przewlekłymi od 10 do 16,
3) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi od 6 do 8,
4) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową od 8 do 12 ,
5) w przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w zespole występują 

niepełnosprawności sprzężone , liczbę uczniów można obniżyć o 2,
6) w uzasadnionych przypadkach liczba uczniów w zespole może być niższa od 

określonej w punktach od 1 do 5.
3. W ramach szkoły podstawowej i gimnazjum dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi mogą  być  organizowane odrębne zespoły szkolne.
4. Za zgodą organu prowadzącego i w przypadku zaistniałej potrzeby może być 

prowadzone nauczanie indywidualne.
5. Godzina lekcyjna prowadzona w systemie klasowo-lekcyjnym w oddziale szpitalnym 

dla uczniów chodzących trwa 45 minut. W szczególnych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 
tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

6. Czas trwania jednostki lekcyjnej na oddziałach szpitalnych dla uczniów leżących i z 
uszkodzonym narządem ruchu jest uwarunkowany liczbą uczniów  w  zespole 



szkolnym i okresem pobytu ucznia na leczeniu szpitalnym. Czas ten jest zgodny z 
ogólnym tygodniowym czasem pracy, o którym mowa w ust. 5.

7. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych z dziećmi 6- letnimi i w klasach I-
III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny 
tygodniowy czas pracy, o którym mowa w ust.5.

8. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut. Dłuższa przerwa trwa 30 min.
9. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii wynikają z odrębnych przepisów.

§ 13

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają 
arkusze organizacyjne szkół wchodzących w skład zespołu opracowane przez dyrektora, 
zatwierdzone przez organ prowadzący w ustalonych terminach.

§ 14

1. W szkole funkcjonuje biblioteka, która pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, 
nauczycieli, rodziców i pracowników  szkoły.

2. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą :
1) realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
2) realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
3) doskonaleniu pracy nauczyciela,
4) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
5) realizacji edukacji czytelniczej i medialnej,
6) wspomaga proces leczenia umożliwiając hospitalizowanym uczniom  efektywne 

zagospodarowanie czasu wolnego.
3. Z biblioteki mogą korzystać nauczyciele i inni pracownicy szkoły, pracownicy służby 

zdrowia, a po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, także inne osoby.
4. Szczegółowe zadania oraz organizacje pracy biblioteki określają odrębne przepisy.

§ 15

1. Szkoła po uzyskaniu zgody organu prowadzącego może prowadzić zajęcia w grupach 
wychowawczych.

2. Organizację pracy i liczbę wychowanków w grupie wychowawczej określają odrębne 
przepisy.

ROZDZIAŁ VII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 16

1. Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno-administracyjnych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami 

określają odrębne przepisy.
3. Jeżeli w szkole jest co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. O 

liczbie stanowisk wicedyrektorów decyduje dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych w 
porozumieniu z organem prowadzącym.

4. Dyrektor Zespołu Szkól Szpitalnych powierza funkcję wicedyrektora oraz z niej odwołuje 
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.



5. Dyrektor szkoły ustala zakres obowiązków, czynności, odpowiedzialności i uprawnień 
wicedyrektora zgodnie z obowiązującymi zasadami.

6. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni pierwszy wicedyrektor. 
Przekazanie uprawnień na czas nieobecności dyrektora następuje w drodze zarządzenia 
dyrektora. 

§ 17

1. Nauczyciele zatrudnieni w szkole posiadają kwalifikacje zgodne z obowiązującymi 
przepisami.

2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli określa dyrektor szkoły z uwzględnieniem:
1) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę,
2) odpowiedzialności za powierzone mienie,
3) współpracy z rodzicami,
4) doskonalenie warsztatu pracy,
5) realizacji obowiązków wynikających z przyjętych regulaminów.

3. Nauczyciele zobowiązani są do wyboru programu nauczania, opracowania rozkładów 
nauczanego przedmiotu dla każdej klasy biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne i 
wysiłkowe uczniów.

4. Nauczyciele w miarę potrzeb informują uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów ) o 
wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez  siebie  programu 
nauczania oraz sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

5. Praca nauczycieli jest hospitowana i oceniana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 18

1. Dyrektor szkoły powierza zespół szkolny szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 
nauczycieli uczących w tym, zwanemu dalej „wychowawcą.”.

2. Wychowawca klasy jest zobowiązany do realizacji zadań ogólnych szkoły, programu 
wychowawczego oraz szczególnych zadań wychowawcy.

3. Szczegółowe zadania określa dyrektor szkoły.

§ 19

1. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 
problemowo-zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek 
zespołu.

ROZDZIAŁ VIII
UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 20

Uczniem szkoły jest każde dziecko w wieku szkolnym przebywające czasowo na leczeniu w 
szpitalu lub klinice na terenie Szczecina.

§ 21

1. Uczeń ma prawo do:



1) korzystania z właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami 
higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków w czasie zajęć w szkole
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz 

poszanowania jego godności,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań ( bez naruszania dobra innych osób),
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce,
8) pomocy indywidualnej w przypadku trudności w nauce,
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, zawodowego,
10) korzystania ze sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego w czasie 

leczenia,
11)  uczestnictwa w życiu szkoły poprzez czynny udział w imprezach i uroczystościach 

oraz pracach na rzecz szkoły i oddziału.

§ 22

1. Prawa ucznia są zgodne z Konwencją Praw Dziecka.
2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) ma 

prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni do Kuratora Oświaty.

§ 23

Uczeń ma obowiązek:
1) dbać o własne życie, zdrowie, higienę i bezpieczeństwo,
2) aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
3) realizować plan lekcji i zajęć,
4) dbać o własne dobro, ład i porządek w salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach 

szpitalnych i klinicznych,
5) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 

innych pracowników szkoły i szpitala,
6) posiadać własne podręczniki szkolne, zeszyty przedmiotowe i niezbędne przybory 

szkolne do nauki w czasie pobytu w szkole,
7) przestrzegać postanowień regulaminu oddziału i regulaminu szkoły.

§ 24

Za wzorową pracę i zachowanie uczeń może otrzymać:
1) pochwałę nauczyciela-wychowawcy wobec zespołu szkolnego,
2) pochwałę dyrektora szkoły z wpisem do kroniki szkoły,
3) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców i szkoły macierzystej 
4) za dobrą naukę i aktywny udział w różnych pracach szkoły uczeń może otrzymać 

nagrodę rzeczową.

§ 25

Za niewłaściwe zachowanie i lekceważenie obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy,
2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
3) naganą z powiadomieniem rodziców i szkoły macierzystej.



§ 26

Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo w ciągu 14 dni odwołać się od 
kary:
1) nałożonej przez nauczyciela przedmiotu do wychowawcy klasy,
2) nałożonej przez wychowawcę do dyrektora szkoły,
3)  nałożonej przez dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty.

§ 27

W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni ) ma 
prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni  do Kuratora Oświaty. 

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich 
szkół wchodzących w skład zespołu, zawierającą nazwę zespołu.

2. Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie używa pieczęci podłużnych według wzoru:

Zespół Szkół Szpitalnych
ul. Unii Lubelskiej 1  71-334 Szczecin

tel. (0-91) 46-60-179

3. Każda ze szkół wchodzących w skład zespołu posiada pieczęć zawierającą nazwę zespołu 
i nazwę szkoły.

4. Szkoła Podstawowa Nr 17 w Szczecinie używa stempli i pieczęci według ustalonego 
wzoru:
1) pieczęć okrągła z godłem państwowym w środku i treścią na otoku:

Zespół Szkół Szpitalnych  w Szczecinie
Szkoła Podstawowa Nr 17

2) pieczęcie podłużne:
Zespół Szkół Szpitalnych
Szkoła Podstawowa Nr 17

ul. Unii Lubelskiej 1  71-334 Szczecin
tel. (0-91)  425-30-97

Szkoła Podstawowa Nr 17
ul. Unii Lubelskiej 1  71-334 Szczecin

REGON...........................

5. Gimnazjum Nr 45 w Szczecinie używa stempli i pieczęci według ustalonego wzoru:
1) pieczęć okrągła z godłem państwowym w środku i treścią na otoku:

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie
Gimnazjum Nr 45



2) pieczęcie podłużne:

Zespół Szkół Szpitalnych
Gimnazjum Nr 45

ul. Mączna 4  70-780 Szczecin
tel. (0-91) 46-60-179

Gimnazjum Nr 45
ul. Mączna 4  70-780 Szczecin

REGON.....................

6. XXIV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie używa stempli i pieczęci według 
ustalonego wzoru:
1) pieczęć okrągła z godłem państwowym w środku i treścią na otoku:

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie
XXIV Liceum Ogólnokształcące

2) pieczęcie podłużne:
Zespół Szkół Szpitalnych

XXIV Liceum Ogólnokształcące
ul. Mączna 4  70-780 Szczecin

tel. (0-91) 46-60-179

XXIV Liceum Ogólnokształcące
ul. Mączna 4  70-780 Szczecin

REGON.....................

§ 29

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 30

1. Szkoła  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie jest jednostką budżetową.
3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 31

1. Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna.
2. Po wprowadzeniu kilku zmian do statutu, dyrektor szkoły ustali jednolity tekst statutu.


