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Statut
Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych
im. Stanisława Staszica w Iłży

1

§1
Postanowienia ogólne
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży, zwany dalej „Zespołem”
jest jednostką organizacyjną Powiatu Radomskiego powołaną w celu zarządzania
jednostkami oświatowymi. Siedziba zlokalizowana jest w budynku położnym przy ulicy
Błazińskiej 5 w Iłży. Zespół posiada również Warsztaty Szkolne w miejscowości Zębiec, w
których realizuje teoretyczną i praktyczną naukę zawodu.
Zespół jest publiczną placówką oświatową.
Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Radomski, z siedzibą Zarządu w Radomiu przy
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
W skład Zespołu wchodzą:
a. Branżowa Szkoła I stopnia,
b. Technikum na podbudowie szkoły podstawowej.
Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy tej szkoły i nazwy Zespołu.
Kształcenie w szkołach wymienionych w ust.5 prowadzone jest w formie stacjonarnej.
Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu
Powiatu Radomskiego, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Powiatu
Radomskiego.
W Zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań szkół
wymienionych w ust.5.
Zespół może prowadzić kursy spawania dla uczniów i innych osób, a wpływy z tej
działalności są wpłacane na wydzielony rachunek dochodów.
Za zgodą organu prowadzącego w warsztatach szkolnych mogą być prowadzone zajęcia
praktyczne dla uczniów lub słuchaczy szkół których organem prowadzącym jest Powiat
Radomski na podstawie umowy zawartej między szkołą, a jednostką.
Zespół może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na
podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a szkołą
wyższą.
Podstawę prawną działalności Zespołu stanowi akt o jego utworzeniu – Uchwała
nr 138/XIII/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 października 2019r. oraz niniejszy
Statut.
Szkoły, o których mowa w ust. 5 funkcjonują według odrębnych Statutów.

§2
Cele i zadania Zespołu
1.

Nadrzędnym celem Zespołu jest:
a) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania matury,
b) przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu w stopniu określonym podstawą
programową kształcenia zawodowego oraz programem nauczania danego zawodu
w określonym typie szkoły,
c) przeprowadzanie egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodach,
d) współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców,
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2.

3.

4.
5.

e) przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem,
f) osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów,
g) prowadzenie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
h) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych w zawodach kształconych w szkole.
Powyższe nadrzędne cele Zespół realizuje poprzez wykonywanie następujących zadań:
a) zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących
w skład Zespołu,
b) zarządzanie obiektami szkół wchodzących w skład Zespołu,
c) organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkół,
d) prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół wchodzących
w jego skład,
e) organizowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom równego dostępu do szkolnej
biblioteki, sali gimnastycznej, gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
W realizacji celów i zadań Zespołu współuczestniczą zakłady pracy oraz rodzice uczniów
poprzez uczestniczenie w zebraniach klasowych, indywidualne kontakty
z wychowawcą klasy i nauczycielami.
Cele i zadania Zespołu określają Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu.
Zadania nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają Statuty Szkół wchodzących
w skład Zespołu.
§3
Organy Zespołu

1.

2.
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4.

5.
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7.

Organami Zespołu są:
a. Dyrektor Zespołu, którym jest Dyrektor Szkół wchodzących w skład Zespołu.
b. Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
c. Samorząd Uczniowski, składający się z przedstawicieli szkół wchodzących
w skład Zespołu.
d. Rada Rodziców składająca się z przedstawicieli rodziców uczniów uczęszczających
do szkół Zespołu.
Kompetencje organów określają Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu.
Zasady współpracy między organami Zespołu oraz sposoby rozwiązywania sporów
określają Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu.
Dyrektor Zespołu, zwany dalej „Dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym
Zespołu oraz jednoosobowym organem wykonawczym jednostek oświatowych
wchodzących w skład Zespołu pełniącym funkcje zarządcze.
Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych
przepisach dla:
a) kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Radomskiego, którą zarządza
i reprezentuje go na zewnątrz,
b) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki
finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych,
c) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na
podstawie odrębnych przepisów;
d) dyrektora szkół wchodzących w skład Zespołu wymienionych w § 1 ust. 5 opisane
w ich odrębnych statutach.
Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy odnoszące się
do kompetencji wymienionych w ust. 5.
Dyrektor w wykonaniu kompetencji wymienionych w ust. 5, dąży do zapewnienia wysokiej
jakości pracy Zespołu i realizacji przypisanych mu zadań.
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W przypadku nieobecności w pracy Dyrektora, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje
wicedyrektor.
Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia Dyrektora, używając
własnej pieczątki o treści : WICEDYREKTOR SZKOŁY oraz imię i nazwisko.
Szczegółowy zakres zadań odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa Dyrektor.
Rady Pedagogiczne szkół wymienionych w § 1 ust. 5 tworzą wspólną Radę Pedagogiczną
Zespołu
Rada Pedagogiczna Zespołu jest kolegialnym organem w zakresie realizacji statutowych
zadań szkół wchodzących w skład Zespołu dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu jest Dyrektor.
Do Rady Pedagogicznej Zespołu zastosowanie mają odrębne przepisy dotyczące organizacji
pracy rad pedagogicznych działających w systemie oświaty.
Rada Pedagogiczna Zespołu uchwala „Regulamin Rady Pedagogicznej”, który określa:
a) organizację zebrań;
b) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;
c) sposób dokumentowania działań rady;
d) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu i działa w oparciu o uchwalony
przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem.
W Zespole działa Rada Rodziców wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład
Zespołu.
Rada Rodziców jest kolegialnym organem Zespołu.
Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Zespołu.
W skład Rady Rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli każdego oddziału szkolnego.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
b) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
c) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
Rada Rodziców Zespołu realizuje kompetencje rad szkół wchodzących w skład Zespołu,
określone w ustawie.
Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami
i opiniami.
Organy Zespołu funkcjonują w oparciu o niniejszy statut.
Organy Zespołu podejmują decyzje w granicach swoich kompetencji.
Wszystkie organy współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.
Wszelkie spory między organami Zespołu rozstrzyga Dyrektor.
Jeżeli stroną sporu jest Dyrektor, wówczas organem właściwym do jego rozstrzygnięcia, na
pisemny wniosek jednej ze stron, jest organ prowadzący.
Rozstrzygnięcia Dyrektora i organu prowadzącego są ostateczne.
§4
Organizacja Zespołu

1.

Organizację Zespołu określają Statuty Szkół, wchodzących w skład Zespołu uwzględniając
specyfikę poszczególnych typów szkół.
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Zespół prowadzi wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu bibliotekę
szkolną.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny, opracowany przez Dyrektora Zespołu z uwzględnieniem planów
nauczania poszczególnych szkół, w terminach określonych w Statutach Szkół wchodzących
w skład Zespołu.
4. Organizacja pracy szkoły na dany rok szkolny zawiera w szczególności:
a) przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów dla których zaplanowano
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze;
b) przydział zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych i terapeutycznych
i specjalistycznych realizowanych indywidualnie;
c) przydział wychowawców do oddziałów;
d) przydział nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zajęć edukacyjno-wychowawczych,
rewalidacyjnych, terapeutycznych i specjalistycznych.
e) organizację kształcenia zawodowego;
f) czas pracy biblioteki ;
g) organizację pracy pedagoga szkolnego,
h) organizację pracy pracowników obsługi i administracji.
5. Podstawą organizacji Zespołu jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla
poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i uczniów.
2.

§5
Nauczyciele oraz inni pracownicy Zespołu
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
do wykonania zadań Zespołu w tym do wykonania zadań szkół wchodzących w skład
Zespołu.
Zakres zadań nauczycieli i pracowników określają statuty szkół.
W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora zespołu, zwanego dalej „wicedyrektorem
”.
Do zadań wicedyrektora należy opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych
szkół i ich zmian.
Wicedyrektor pełni bieżący nadzór nad pracą nauczycieli Zespołu, w tym
w szczególności:
a) wyznacza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,
b) występuje z wnioskami do dyrektora w sprawie dodatków motywacyjnych dla
nauczyciela,
c) występuje do dyrektora z wnioskiem o przyznanie nagród i odznaczeń dla nauczycieli,
d) występuje do dyrektora z wnioskiem o zastosowanie kar porządkowych,
e) prowadzi nadzór nad aktualnością i prawidłowością dokumentacji przebiegu nauczania,
wychowania i opieki uczniów szkół.
Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa
Dyrektor.
W Zespole tworzy się stanowisko kierownika kształcenia praktycznego, zwanego dalej
„kierownikiem”.
Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierownika określa
Dyrektor.
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§6
Nagrody i kary
1.

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów, tryb odwołania się oraz przypadki
określające możliwość skreślenia ucznia z listy uczniów określają Statuty Szkół
wchodzących w skład Zespołu. Warunki pobytu ucznia w Zespole zapewniające mu
bezpieczeństwo i ochronę przed przejawami patologii społecznej określają Statuty Szkół
wchodzących w skład Zespołu.
§7
Zasady rekrutacji

1.

Zasady rekrutacji uczniów do poszczególnych typów szkół określają Statuty Szkół.
§8
Prawa i obowiązki uczniów

1.
2.

Prawa i obowiązki uczniów określają Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu.
Ocenianie wewnątrzszkolne postępów w nauce i zachowania uczniów określają Statuty
Szkół wchodzących w skład Zespołu uwzględniając specyfikę każdej ze szkół.
§9
Przepisy końcowe

1. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im.
Stanisława Staszica w Iłży, ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża, woj. mazowieckie,
tel. 48 6163037” oraz pieczęcią urzędową okrągłą o następującej treści:
„ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA
W IŁŻY”. Wzór pieczęci urzędowej okrągłej przechowywany jest w Mennicy
Państwowej w Warszawie”
2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają tablic oraz pieczęci zawierających nazwę
Zespołu oraz nazwę szkoły.
3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w
skład Zespołu podaje się nazwę szkoły.
4. Zespół posiada wspólny sztandar.
5. Ceremoniał szkolny stanowi, że uroczystości związane z rozpoczęciem i zakończeniem roku
szkolnego, uroczystości wynikające z kalendarza szkolnego oraz uroczystości z okazji świąt
państwowych odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego i przy dźwiękach hymnu
państwowego.
6. Szczegółowe zasady działania Pocztu Sztandarowego określa jego regulamin.
7. Szkoła posiada logo.
8. Logo szkoły przedstawia zestaw znaków w wersji barwnej lub wersji grafiki czarno-białej.
9. Logo szkoły może być używane w wersji barwnej lub wersji grafiki czarno-białej.
10.Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną wspólnie dla szkół wchodzących
w jego skład zgodnie z odrębnymi przepisami.
11.Gospodarka finansowa prowadzona jest wspólnie dla Zespołu.
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12.Zmiany w Statucie Zespołu mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej
na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz
Samorządu Uczniowskiego.
13.Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są na podstawie szczegółowych
przepisów wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty
oraz uchwały organu prowadzącego.
14.Dyrektor Szkoły, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego Statutu, jest odpowiedzialny za
jego upublicznienie społeczności szkolnej.
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