Statut
Turnusowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
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1.
2.
3.
4.

§1
Cele i zadania TODZ
Zadaniem TODZ jest zdobycie przez młodocianych pracowników wiedzy z przedmiotów
zawodowych o charakterze ogólnokształcącym i z przedmiotów zawodowych kierunkowych
w zależności od zdobywanego zawodu niezbędną do jego wykonania.
Realizacja kształcenia odbywać się będzie według aktualnych planów nauczania dla danego
zawodu.
Przez okres trwania turnusu szkoła jest zobowiązana do zapewnienia uczniom opieki
wychowawczej i zdrowotnej przez wszystkie dni tygodnia łącznie z niedzielą oraz zapewnia
pełne bezpieczeństwo w czasie organizowania zajęć.
Prawa i obowiązki uczniów szczegółowo określone w Statucie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach mają także zastosowanie do
uczestników turnusów.
§2
Organa TODZ

1. Organami ODZ są:
a) dyrektor ZSP nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach,
b) rada pedagogiczna,
c) samorząd uczniowski.
Szczegółowe kompetencje organów TODZ są takie same jak szkoły, które określa szczegółowo
Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach.
§3
Organizacja TODZ
1. Nauczanie w TODZ odbywa się w ciągu roku szkolnego na:
a) turnusach I stopnia – 4 tygodnie dla uczniów klas II,
b) turnusach II stopnia – 4 tygodnie dla uczniów klas III.
Szkoły kierujące na poszczególne turnusy obowiązkowo powiadamiają pisemnie przynajmniej z
dwutygodniowym wyprzedzeniem o przyjeździe uczniów na dany turnus (skierowanie).
Działalnością TODZ kieruje - wyznaczony przez dyrektora ZSP nr 1 im. Kresowiaków w
Bartoszycach – wicedyrektor.
2. Na każdy turnus dyrektor Zespołu wyznacza wychowawcę.
3. Przyjecie do internatu, w którym zakwaterowana jest młodzież odbywa się w godzinach
popołudniowych w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu.
4. Uczestnicy kursów są zobowiązani do przestrzegania regulaminu internatu.
5. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowym. Godzina
lekcyjna trwa 45 minut. Tygodniowy wymiar godzin nie przekracza 30 godzin.
6. Uczniowie przyjeżdżający na turnus powinni posiadać następujące dokumenty i
wyposażenie:
a) imienne skierowanie ze szkoły,
b) dowód osobisty, legitymację szkolna i ubezpieczeniową,
c) przybory do higieny osobistej,
d) bieliznę osobistą i miękkie obuwie,
e) przybory szkolne i podręczniki,
f) środki finansowe na opłacenie kosztów pobytu w internacie.
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§4
Rada pedagogiczna
1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia z listy
uczestników turnusu w przypadkach:
a) spożywania przez ucznia alkoholu,
b) niszczenia z premedytacją mienia szkolnego lub jego kradzieży,
c) nieuczęszczania na zajęcia lekcyjne:
• jeżeli nieobecność nieusprawiedliwiona kursanta trwa nieprzerwanie więcej
niż 5 dni.
2. O decyzji rady pedagogicznej TODZ pisemnie są powiadamiani rodzice, szkoła i zakład
pracy, w którym odbywa praktykę.
§5
Zaświadczenie
1. Po zakończeniu turnusu TODZ przesyła do szkoły macierzystej kursanta dwa zaświadczenia
(dla szkoły i zakładu pracy) o ukończeniu lub nieukończeniu turnusu, zawierające ocenę ze
sprawowania i stopnie z przedmiotów objętych planem nauczania.
§6
Postanowienia końcowe
1. W stosunku do innych spraw nie ujętych w statucie TODZ maja zastosowania uregulowania
zawarte w statucie ZSP nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach.
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