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Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych
im. Stanisława Staszica
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z dnia 29 listopada 2019 r.
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z 2018 r. poz. 998);
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13. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
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14. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t j. Dz. U. z 2019 r. poz.
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15. Ustawa z 22.grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) (t. j. Dz.U. z 2018
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DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Rozdział 1.
Przepisy definiujące.
1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie odnosi się to
do wszystkich typów szkół wchodzących w skład tego Zespołu Szkół.
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.
3) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.
4) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.
5) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.
6) Radzie Szkoły – należy przez to rozumieć Radę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.
7) Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd
Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.

Uczniowski w Zespole

Rozdział 2.
Informacje ogólne o szkole.
§ 2.1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica
w Stąporkowie. Z dniem 1 września dokonano zmiany nazwy zespołu szkół z : Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie na nazwę Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie na podstawie Uchwały Pełniącego
Funkcję Rady Powiatu w Końskich nr VII/24/2019 z dnia 17 kwietnia 2019r.
2. W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica wchodzą:
1) Liceum Ogólnokształcące;
2) Technikum;
3) Szkoła Policealna.

3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie jest placówką
publiczną kształcącą w systemie dziennym:
1)prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2)przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)realizuje:
a) programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego
i branżowego,
b) ramowy plan nauczania,
c) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
4. Siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica: 26-220 Stąporków,
ul. Stanisława Staszica 4, tel. 413741144.
5. Szkoła jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według
zasad określonych w odrębnych przepisach.
6. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Konecki.
7. Organem nadzorującym szkołę jest Kurator Oświaty w Kielcach.
8. Zespół Szkół posługuje się stemplem o treści :

9. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół używają następujących stempli o treści:

Rozdział 3.
Misja szkoły i model absolwenta.
Kwestię regulują statuty poszczególnych typów szkół Zespołu Szkół.
Rozdział 4.
Cele i zadania szkoły.
Kwestię regulują statuty poszczegółnych typów szkół Zespołu Szkół.

DZIAŁ II
Sposoby realizacji zadań szkoły

Rozdział 1. Programy nauczania, podręczniki i materiały edukacyjne i zasady
ich dopuszczenia.
Rozdział 2. Organizacja procesu wychowawczo-opiekuńczego w szkole.
Rozdział 3. Organizacja opieki zdrowotnej i stomatologicznej nad uczniami
Rozdział 4. Organizacja nauczania w szkole.
Rozdział 5. Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u.
Rozdział 6. Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć.
Rozdział 7. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
Rozdział 8. Wolontariat w szkole.
Rozdział 9. Sposoby zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole.
Rozdział 10. Pomoc materialna uczniom.
Rozdział 11. Szczegółowa organizacja praktycznej nauki zawodu.
Rozdział 12. Działalność innowacyjna.
Rozdział 13. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

Wyżej wymienione kwestie regulują statuty poszczególnych typów szkół Zespołu Szkół.

Dział III
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i formy wspierania uczniów

Rozdział 1. Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Rozdział 2. Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,
niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
Rozdział 3. Nauczanie indywidualne.
Rozdział 4. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
Rozdział 5. Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki.

Wyżej wymienione kwestie regulują statuty poszczególnych typów szkół Zespołu Szkół.
DZIAŁ IV
Organy szkoły i ich kompetencje

Rozdział 1. Dyrektor szkoły.
Rozdział 2. Rada Pedagogiczna.
Rozdział 3. Rada Szkoły.
Rozdział 4. Rada Rodziców.
Rozdział 5. Samorząd Uczniowski.
Rozdział 6. Zasady współpracy organów szkoły.
Rozdział 7. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

Wyżej wymienione kwestie regulują statuty poszczególnych typów szkół Zespołu Szkół.

DZIAŁ V
Organizacja szkoły

Rozdział 1. Baza szkoły.
Rozdział 2. Organizacja pracy szkoły.
Rozdział 3. Praktyki studenckie.
Rozdział 4. Biblioteka szkolna i jej regulamin.

Wyżej wymienione kwestie regulują statuty poszczególnych typów szkół Zespołu Szkół.
DZIAŁ VI
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział 1. Zadania nauczycieli.
Rozdział 2. Zadania wychowawców klas.
Rozdział 3. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom.
Rozdział 4. Zespoły nauczycielskie.
Rozdział 5. Pracownicy administracji i obsługi w szkole.
Rozdział 6. Stanowiska kierownicze w szkole.
Wyżej wymienione kwestie regulują statuty poszczególnych typów szkół Zespołu Szkół.

DZIAŁ VII
Uczniowie szkoły

Rozdział 1. Zasady rekrutacji.
Rozdział 2. Obowiązek nauki.
Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej.
Rozdział 4. Prawa i obowiązki uczniów.
Rozdział 5. Nagrody i kary.
Rozdział 6. Zasady przeniesienia ucznia do innej szkoły lub skreślenia z listy.
Wyżej wymienione kwestie regulują statuty poszczególnych typów szkół Zespołu Szkół.
DZIAŁ VIII
Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Rozdział 1. Ogólne zasady oceninia.
Rozdział 2. Promowanie i ukończenie szkoły.
Wyżej wymienione kwestie regulują statuty poszczególnych typów szkół Zespołu Szkół.
DZIAŁ IX
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole
Kwestie regulują statuty poszczególnych typów szkół Zespołu Szkół.
DZIAŁ X
Ceremoniał szkolny
§ 3. Szkoła posiada symbole szkolne:
1. Sztandar szkoły.
1) Zespół Szkół przejmuje i kultywuje tradycje sztandarowe Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica Odlewni Żeliwa „Stąporków” w Stąporkowie:

a) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez
dyrektora szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim
posiedzeniu Rady Pedagogicznej spośród prymusów szkoły i składa się z trzech
trzyosobowych składów;
b) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami.
W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
c) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego
ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;
d) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie
innych szkół i instytucji lub organizacji;
e) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod
głowicą (orłem);
f) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży
niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;
g) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru
wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy
podaje osoba prowadząca uroczystość;
h) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego.
Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz
pochyla sztandar;
sztandar oddaje honory:
i) na komendę „do hymnu”
j) w czasie wykonywania „Roty”,
k) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),
l) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
m) podczas opuszczenia trumny do grobu,
n) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
o) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
p) w trakcie uroczystości kościelnych.
2. Godło/logo szkoły prezentuje uproszczony znak graficzny oraz nazwę szkoły w wersji
skróconej. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych,
teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.
3. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień
Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października),
Święto Niepodległości (11 listopada).
4. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:
a) rozpoczęcie roku szkolnego,
b) Święto Szkoły i ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia (trzeci tydzień
września),
c) zakończenie roku szkolnego,
d) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.
5. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:
Na komendę prowadzącego uroczystość:
a) Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę
zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;

b) „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu
państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;
c) „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia
komendą „Spocznij”;
2) Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność,
Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą
a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.

DZIAŁ XI
Gospodarka finansowa
Kwestie regulują statuty poszczególnych typów szkół Zespołu Szkół.
DZIAŁ XII
Postanowienia przejściowe – dotyczące dotychczaswego 4-letniego technikum
i dotychczaswego 3-letniego liceum ogólnokształcącego
Wyżej wymienione kwestie regulują statuty poszczególnych typów szkół Zespołu Szkół.
DZIAŁ XIII
Postanowienia końcowe
1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Regulaminy określające działalność organów Zespółu Szkół, jak też wynikające z celów
i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami
wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
3. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
1. Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Szkoły na wniosek:
1) Dyrektora szkoły jako przewodniczącego Rady pedagogicznej;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Rady rodziców;
4) organu prowadzącego szkołę;
5) oraz co najmniej 1/3 członków Rady pedagogicznej.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane zgodnie z przyjętymi procedurami wprowadzania
zmian w Statucie.
3. Wszelkie regulaminy i inne przepisy wewnętrzne Zespółu Szkół nie mogą być sprzeczne
z postanowieniami niniejszego Statutu.

Statut jest udostępniany wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej,
sekretariacie szkoły, pokoju nauczycielskim, na stronie internetowej szkoły i stronie BIP
Starostwa Powiatowego w Końskich
Dyrektor Zespołu Szkół ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach
nie ujętych w statucie.
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2019 r. na mocy uchwały Rady
Szkoły z dnia 29 listopada 2019 r.

Statut opracował zespół w składzie:
Hanna Rzepka
Justyna Serek
Bożena Hozer
Jacek Ryś

