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Rozdział 1 

Podstawowe informacje 

 

§1 

 

1. W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie, zwanego dalej Zespołem 

wchodzą: 

1) Technikum w Sycowie; 

2) Branżowa Szkoła I stopnia w Sycowie; 

3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sycowie. 

2. Zespół mieści się w Sycowie przy ulicy Daszyńskiego 42; 

3. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Oleśnicki. 

4. Organem nadzorującym Zespół jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu. 

5. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej o treści: 

-000196807- 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie 

56-500 Syców, ul. Daszyńskiego 42 

Te.62/786-93-40, NIP 619-10-60-297 

6. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową odrębną dla każdej szkoły wchodzącej w jego 

skład. 

 

 

§2 

 

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają swoje odrębne statuty. 

2. W sprawach nieuregulowanych statutem Zespołu mają zastosowania postanowienia 

zawarte w statutach poszczególnych szkół. 

3. Warunki stosowania sztandaru i ceremoniału: 

1) zespół posiada własny sztandar; 

2) elementem stałym uroczystości szkolnych jest udział w nich sztandaru szkoły 

z przestrzeganiem następujących zasad: 

a) wprowadzenie sztandaru, 

b) hymn państwowy, 

c) część oficjalna uroczystości, 

d) wyprowadzenie sztandaru, 

e) część artystyczna; 

3) uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, 

a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezencji, właściwych 

postaw jego poszanowania; 

4) uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania 

dobrych jej tradycji; 

5) do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się 

w szczególności: 

a) rozpoczęcie roku szkolnego, 

b) Dzień Edukacji Narodowej, 

c) Święto Niepodległości, 

d) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

e) Ukończenie szkoły przez klasy maturalne, 

f) zakończenie roku szkolnego; 
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6) do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem świąt 

państwowych i szkolnych, o których mowa w punkcie 6. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Zespołu 

 

§3 

 

1. Cele i zadania Zespołu są wyznaczone celami i zadaniami poszczególnych szkół 

wchodzących w skład Zespołu. 

2. Cele i zadania poszczególnych szkół, określone w statutach tych szkół uwzględniają 

program wychowawczo-profilaktyczny.  

 

Rozdział 3 

Organy Zespołu 

 

§4 

 

1. W Zespole nie ma odrębności organów poszczególnych szkół za wyjątkiem rady 

słuchaczy Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

2. Organami Zespołu są: 

a. dyrektor Zespołu, który jest dyrektorem szkoły; 

b. rada pedagogiczna; 

c. samorząd uczniowski; 

d. rada rodziców. 

§5 

 

1. Szkołą kieruje  nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora. 

2. Stanowisko dyrektora szkoły  powierza organ prowadzący szkołę. 

3. Dyrektor szkoły w szczególności:  

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 
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11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnia mię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej 

opieki; 

12) dokonuje powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego 

stanowiska kierowniczego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady 

pedagogicznej; 

13) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w statucie szkoły, skreślenie następuje na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego;  

14) współpracuje z gminą, na terenie której mieszka absolwent szkoły podstawowej 

w zakresie  kontroli obowiązku nauki przez ucznia; 

15) wydaje zgodę na realizację przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą, na wniosek 

rodziców;  

16) może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;  

17) powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do klasy I liceum 

ogólnokształcącego; 

18) ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we 

wszystkich oddziałach danej klasy, materiały ćwiczeniowe obowiązujące w 

poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i rady rodziców); 

19) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania 

całości podstawy programowej kształcenia ogólnego i branżowego; 

20) dopuszcza do użytku w danej szkole przedstawione przez nauczycieli programy 

nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

21) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. 

 

§6 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły oraz radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 
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4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, zebrania rady pedagogicznej 

są protokołowane. 

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły, albo jego zmian. 

                                                              

§7 

 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu 

uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

5. Samorząd może przedstawiać radzie  pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami;  

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań;  

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;  

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z dyrektorem;  

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu.  

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.  

 

§8 

 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych, do rady rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. 

5. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

-profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 
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3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły 

organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

6. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do 

czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą 

pedagogiczną. 

 

§9 

 

1. W celu stałego współdziałania organów szkoły w miarę bieżących potrzeb, które 

wynikają z ich kompetencji oraz z organizacji pracy szkoły organizowane są spotkania 

przedstawicieli wszystkich organów szkoły.   

2. Spotkania wymienione w ust. 2 mogą zostać zwoływane na wniosek dyrektora szkoły 

lub każdego z organów szkoły. 

 

§10 

 

Sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły: 

1) w przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, rolę mediatora przyjmuje 

dyrektor szkoły; 

2) jeżeli spór między organami nie zostanie rozstrzygnięty, dyrektor szkoły, w trybie 

pilnym, powołuje zespół ds. rozstrzygnięcia sporu, zwany dalej zespołem, który 

składa się z dwóch przedstawicieli, z każdego kolegialnego organu, dyrektor pełni 

rolę przewodniczącego zespołu; 

3) zadaniem zespołu jest doprowadzenie do rozstrzygnięcia sporu w czasie 14 dni od 

dnia powołania zespołu; 

4) zespół ustala własny tryb postępowania przy rozstrzyganiu sporu; 

5) jeżeli spór dotyczy dyrektora szkoły, do prac zespołu można zaprosić 

przedstawiciela organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego, w 

zależności od rodzaju rozstrzyganej, spornej sprawy, przedstawicieli tych organów 

zaprasza dyrektor szkoły; 

6) rozstrzygnięcia zespołu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie 

   

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

 

§11 

 

1. Pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu to szkoła ponadpodstawowa, która 

jest III etapem edukacyjnym dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. 

2. Pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu prowadzi klasy czteroletniego 

technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, do czasu wygaszenia 

kształcenia na tym etapie edukacyjnym.  

3. Trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia wchodząca w skład Zespołu to szkoła 

ponadpodstawowa, która jest III etapem edukacyjnym dla absolwentów ośmioletniej 

szkoły podstawowej. 
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4. Trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia wchodząca w skład Zespołu prowadzi klasy 

trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, 

do czasu wygaszenia kształcenia na tym etapie edukacyjnym.  

5. Postanowienia dotyczące prowadzenia w pięcioletnim technikum klas czteroletniego 

technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum znajdują się w statucie 

pięcioletniego technikum. 

6. Postanowienia dotyczące prowadzenia w trzyletniej Branżowej Szkole I stopnia klas 

trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum 

znajdują się w statucie trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia. 

7. Czteroletnie liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu to szkoła dla 

dorosłych.   

8. Czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu 

prowadzi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych do czasu jego wygaszenia. 

9. Postanowienia dotyczące prowadzenia w czteroletnim  liceum dla dorosłych klas 

trzyletniego liceum dla dorosłych znajdują się w statucie czteroletniego liceum dla 

dorosłych.  

10. Po każdej nowelizacji statutu Zespołu, dyrektor Zespołu jest zobowiązany do 

opublikowania ujednoliconego tekstu statutu.  

 

 


