STATUT
Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
w Lidzbarku Warmińskim
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Tekst jednolity – 31sierpnia 2015 roku
Podstawy prawne:

1.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz.
U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).

3.

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 ze zm.).

4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek (Dz. U. z
2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu 11 lutego 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 251).

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z
2002 r. Nr 46., poz. 432 ze zm.).

7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez
przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243).

8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych
druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893).

9. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).

10. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu
treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej
prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 395).

11. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz.
478).

12. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.
z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ze zmianą w Dz. U. z 2013 r., poz. 560).

13. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania dla
bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168).

14. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz.
498).

15. Ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).
16. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 1232).

17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.
1182 ).
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18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885
z ostatnimi zmianami w 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911).

19. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm. w 2014 r., poz. 803).

20. Rozporządzenie MEN z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 622 ).

21. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7 ze zmianą w 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1140).

22. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia
w zawodach Dz. U. z 2012 r. poz. 184).

23. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, podstawy
programowej oraz kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626).

24. Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 188).

25. Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków w jakich do publicznej szkoły dla
dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która
ukończyła gimnazjum może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs
zawodowy (Dz. U. z 2012 r., poz. 857).

26. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz.
1157).

27. Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz
działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1129).

28. Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w
specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 392).

29. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2014 r. poz. 414).

30. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 532).

31. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz.
1516 ze zm. w 2014 r., poz. 1150).

32. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

33. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch
godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1131).
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34. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U.
z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).

35. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na
indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28).

36. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r.
Nr 26, poz. 226).

37. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr
149, poz. 887).

38. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.
1493)

39. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 124)
40. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.
788).

41. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz.
1317 ze zm.).

42. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 267).

43. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191).
44. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do
realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz
programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).

45. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 167).
46. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1202).

47. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 843).

48. Kodeks Pracy.
49. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, ze zm.).
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Wstęp

§ 1.1. Statut obowiązuje wszystkich pracowników Zespołu, uczniów, słuchaczy, rodziców
uczniów i pracodawców organizujących szkolenie praktyczne.
2. Określenie „uczeń” obejmuje wszystkich uczniów szkół dla młodzieży, bez względu na
ich wiek.
3. Określenie „słuchacz” dotyczy słuchaczy szkół dla dorosłych i kursów kwalifikacyjnych.
4. Pod określeniem „rodzice” rozumie się również opiekunów prawnych ucznia.
5. Określenie
zawodowego.

„nauczyciel”

dotyczy

również

pedagoga,

bibliotekarza

i

doradcy

Ogólne informacje o Zespole
§ 2. 1. Siedzibą Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku
Warmińskim, zwanego dalej Zespołem, jest budynek przy ulicy Orła Białego 5 w Lidzbarku
Warmińskim.
2. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Lidzbarski.
3. Nadzór pedagogiczny nad szkołami wchodzącymi w skład Zespołu sprawuje
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
4. Zespół jest jednostką budżetową.
§ 3. 1 W skład Zespołu wchodzą:
1)
2)
3)
4)
5)

Technikum nr 1;
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Michała Kajki;
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
Szkoła Policealna nr 1;
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

2. Kierunki kształcenia w poszczególnych szkołach ustala Dyrektor Zespołu
w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając potrzeby rynku pracy i możliwości
szkół.
§ 4. 1. Do realizacji zadań statutowych Zespół posiada:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

19 sal lekcyjnych;
trzy pracownie komputerowe;
pracownię symulacyjną;
pracownię fryzjerską;
salę gimnastyczną;
siłownię;
aulę szkolną;
kompleks boisk;
bibliotekę.
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§ 5. Zespół używa pieczęci o treści:

Cele i zadania Zespołu
§ 6.1. Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym
i Programie Profilaktyki, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów/słuchaczy i potrzeb
środowiska lokalnego.
2. Cele i zadania Zespołu oraz sposoby ich realizacji opisane są w statutach
poszczególnych szkół tworzących Zespół.
Organy Zespołu
§ 7.1. Organami Zespołu są:
1)
2)
3)
4)

Dyrektor Zespołu;
Rada Pedagogiczna;
Rada Rodziców;
Samorząd Uczniowski lub Samorząd Słuchaczy.
2. Organy Zespołu są wspólne dla wszystkich szkół tworzących Zespół.

3. Kompetencje, zadania, tryb pracy oraz zasady współpracy organów Zespołu opisane są
w statutach poszczególnych szkół tworzących Zespół.
Organizacja wspomagania uczniów/słuchaczy, rodziców i pracowników Zespołu
§ 8.1. Zespół organizuje wspomaganie uczniów/słuchaczy, rodziców oraz pracowników
Zespołu.
2. W Zespole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.
3. W zakresie wspomagania członków społeczności Zespołu organizowana jest:
1)
2)
3)
4)
5)

pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom/słuchaczom, rodzicom, nauczycielom;
nauczanie i zajęcia rewalidacyjne uczniom niepełnosprawnym;
nauczanie indywidualne;
indywidualny tok nauki;
pomoc materialną uczniom.
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4. Szczegółowy opis form wspomagania i trybu jego udzielania znajduje się w statutach
poszczególnych szkół tworzących Zespół.
Organizacja pracy Zespołu
§ 9.1. Zespół organizuje nauczanie w formie zajęć edukacyjnych, dodatkowych i praktyk
zawodowych.
2. Każda szkoła wchodząca w skład Zespołu posiada Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
opisane w swoim statucie.
3. W Zespole organizowane są wychowanie i opieka w oparciu o szkolny system
wychowania, przy współpracy z uczniami i ich rodzicami.
4. Zespół dokumentuje przebieg nauczania, wychowania i opieki zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Szczegółowe zasady i formy organizacji pracy Zespołu oraz jej dokumentowania opisane
są w statutach poszczególnych szkół tworzących Zespół.
Członkowie społeczności Zespołu
§ 10.1. Członkami społeczności Zespołu są uczniowie i słuchacze wszystkich szkół
wchodzących w skład Zespołu, pracownicy Zespołu, pracodawcy organizujący szkolenie
praktyczne oraz rodzice uczniów.
2. Zasady rekrutacji, katalog kar i nagród oraz zakres praw i obowiązków wszystkich
członków społeczności Zespołu opisany jest w statutach poszczególnych szkół tworzących
Zespół.
Bezpieczeństwo
§ 11.1. Zespół zapewnia bezpieczny pobyt uczniów i słuchaczy w szkole.
2. Zadanie Zespołu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz procedury
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zawarte są w statutach poszczególnych
szkół tworzących Zespół.

Nagrody i wyróżnienia
§ 12.1. Uczniowie i słuchacze Zespołu mogą być nagradzani i wyróżniani zgodnie
z zasadami określonymi w statutach szkół tworzących Zespół.
2. Nauczyciele mogą być wyróżniani odznaczeniami i nagrodami państwowymi
i resortowymi zgodnie z regulaminami i przepisami określającymi warunki ich przyznawania.
3. Nauczyciele, pracownicy Zespołu, rodzice uczniów, pracodawcy i inne osoby mogą być
wyróżnione Honorową Odznaką Szkoły i Medalem Pamiątkowym.
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Regulamin nadawania Honorowej Odznaki Szkoły
§ 13.1. Honorowa Odznaka Szkoły jest zaszczytnym wyróżnieniem za zasługi w dziedzinie
dydaktycznej, wychowawczej i działalności społecznej na rzecz Zespołu.
2. Honorową Odznakę Szkoły nadaje się nauczycielom, pracownikom, absolwentom,
rodzicom uczniów Zespołu oraz pracodawcom, osobom i instytucjom działającym na rzecz
rozwoju Zespołu.
3. Honorową Odznakę Szkoły nadaje się za:
1)
2)
3)
4)
5)

szczególne osiągnięcia dydaktyczne i/lub wychowawcze w wieloletniej pracy pedagogicznej;
szczególne, wieloletnie zaangażowanie w pracę w administracji i obsłudze Zespołu;
aktywną, wieloletnią działalność w Kole Absolwentów Zespołu;
wieloletnią, dobrą współpracę z Zespołem w ramach praktycznego kształcenia zawodowego
uczniów i słuchaczy;
wykraczającą poza podstawowe obowiązki, wieloletnią działalność na rzecz rozwoju
Zespołu, jego uczniów/słuchaczy i pracowników.

4. Odznakę przyznaje Rada Pedagogiczna uchwałą na wniosek Dyrektora Zespołu lub 1/3
Rady Pedagogicznej.
5. Odznakę wręcza się w szczególności z okazji Święta Szkoły, Dnia Edukacji Narodowej
i Zjazdu Absolwentów, a także z okazji innych uroczystości szkolnych.
6. Ewidencję nadanych odznak prowadzi sekretarz Zespołu.

Regulamin nadawania Medalu Pamiątkowego
§ 14. Medal Pamiątkowy otrzymują osoby lub instytucje, które otrzymały wcześniej
Honorową Odznakę Szkoły i w kolejnych latach zasłużyły się dla rozwoju Zespołu poprzez
działalność dydaktyczną, wychowawczą lub społeczną.
Ceremoniał szkolny
§ 15.1. Zespół posiada trzy sztandary:
1)
2)
3)

Sztandar Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim;
Sztandar Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Michała Kajki w Lidzbarku Warmińskim;
Sztandar Szczepu ZHP im. Obrońców Poczty Gdańskiej.

2. Sztandar Zespołu Szkół Zawodowych towarzyszy wszystkim ważnym uroczystościom
szkolnym i państwowym.
3. Zasady tworzenia i zachowania pocztu sztandarowego określa Regulamin Pocztu
Sztandarowego.
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§ 16.1. Zespół posiada hymn o następującej treści:
Nad Łyną wyrósł sławny gród
I toczył z krzyżactwem boje.
Oddawał życie Warmii lud
Za Polskę, za ziemie swoje.
Kopernik Słońca wstrzymał bieg
I z posad ruszył ziemię.
Krasicki zaczął bajki wiek.
Wydało ich polskie plemię.
Młodości orle skrzydła daj
W nauce, życiu, pracy.
Niech wspólne ramię wznosi kraj,
Niech pokój i wolność znaczy.
Biało-czerwonej sława! Cześć!
Niech orzeł ku słońcu leci.
Będziemy honor Polski nieść
My, sławnej Warmii dzieci.
2. Hymn Zespołu jest śpiewany podczas ważnych uroczystości szkolnych.
§ 17.1. Zespół posługuje się logo o następującym wyglądzie i treści:

§ 18.1. W Zespole organizowane i obchodzone w sposób szczególnie uroczysty są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Rozpoczęcie Roku Szkolnego;
Ślubowanie Klas Pierwszych;
Dzień Edukacji Narodowej;
Narodowe Święto Niepodległości;
Ostatni Dzwonek;
Święto Narodowe Trzeciego Maja;
Święto Szkoły;
Zakończenie Roku Szkolnego.
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Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Zmiany w Statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:
1)
2)
3)
4)
5)

Dyrektora Zespołu jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
Rady Rodziców;
organu prowadzącego szkołę;
co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

2.Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu Zespołu.
§ 20. Dyrektor Zespołu ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie
ujętych w Statucie.

10

