STATUT
Zespołu Szkół im. B. Prusa
w Częstochowie
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Podstawy prawne statutu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 31 października 2016r.,
poz. 1943)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r., poz. 59)
Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół - Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami, ostatnia 9 luty 2007r.
Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U, poz. 843)
Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 1534)
Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (Dz. U z 2012r., poz. 204
Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych
szkół (Dz. U z 2017r., poz. 703)
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego (Dz. U. z 2012r. poz. 7)
Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w
zawodach (Dz. U. poz. 184)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z
późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z
późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z
późniejszymi zmianami)
Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i
1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 r., poz. 1578);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1651);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1652);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1643);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743);
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22. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003r.,
nr 96, poz. 873)
23. Ustawa z dnia 10 lutego 2017r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U z 2017r., poz. 573)

§1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zespół nosi nazwę: Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie
Nazwa zespołu używana jest w pełnym brzmieniu
Na pieczęciach i stemplach dopuszcza się używanie skrótu nazwy zespołu:
ZS im. B. Prusa w Częstochowie
Organem prowadzącym zespół jest Miasto Częstochowa na prawach powiatu.
Zespół ma swoją siedzibę pod adresem: ul. B. Prusa 20 42-207 Częstochowa
Zespół Szkół dalej nazywa się Zespołem
Zespołem kieruje dyrektor

§2
1. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:
1) Technikum nr 11 w Częstochowie, które ma możliwość kształcenia w następujących kierunkach:
a) technik fotografii i multimediów,
b) technik geodeta
c) technik elektronik
d) technik mechatronik
e) technik chłodnictwa i klimatyzacji
f) technik hutnik
g) technik informatyk
h) technik procesów drukowania
i) technik procesów introligatorskich
j) technik technologii drewna
k) technik technologii chemicznej
l) technik technologii szkła
ł) technik odlewnik
m) technik mechanik
n) technik elektryk
2) Szkoła Branżowa I stopnia nr 9 w Częstochowie, która ma możliwość kształcenia w następujących
kierunkach:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

mechanik - monter maszyn i urządzeń
elektronik
mechatronik
elektromechanik
mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
fotograf
mechanik maszyn i urządzeń drogowych
operator urządzeń introligatorskich
operator maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego
drukarz offsetowy
operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

3) Szkoła Policealna nr 2 w Częstochowie, która ma możliwość kształcenia w następujących kierunkach:
a) technik ekonomista
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b) technik handlowiec
c) technik prac biurowych

§3
1. Przedmiotem działań Zespołu jest:
1) Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w szkołach wchodzących
w jego skład, jako przedmiot działalności podstawowej
2) Prowadzenie wspólnej obsługi finansowo- księgowej, administracyjnej i gospodarczej szkół
wchodzących w skład Zespołu
3) Prowadzenie archiwum wspólnego dla szkół wchodzących w skład Zespołu.

§4
1. W Zespole działają wspólne dla szkół wchodzących w skład tego Zespołu
organy:
1) dyrektor Zespołu Szkół, który jest zarazem dyrektorem wszystkich szkół wchodzących w jego skład
2) Rada Pedagogiczna, którą tworzą wszyscy nauczyciele szkół wchodzących w skład Zespołu
3) Rada Rodziców, którą tworzą wszyscy przedstawiciele poszczególnych oddziałów szkół
wchodzących w skład Zespołu
4) samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących
w skład Zespołu
2. Rada Pedagogiczna, samorząd uczniowski, Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej
działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i statutem szkoły.
3. Organy Zespołu działają zgodnie z zasadami określonymi dla odpowiadających im organów szkoły
w przepisach prawa oświatowego
4. Dyrektor Zespołu wykonuje zadania dyrektora określone w przepisach prawa oświatowego, w
szczególności w art. 39 ustawy o systemie oświaty
5. Dyrektor Zespołu organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu
6. W Zespole tworzy się stanowiska wicedyrektorów, z tym że na każde stanowisko przypada nie
mniej niż 12 oddziałów szkół wchodzących w skład Zespołu
7. W Zespole tworzy się stanowiska:
1) kierownika szkolenia praktycznego
2) pedagoga szkolnego
3) bibliotekarza

§5
1.
2.

Każda ze szkół, o których mowa w § 2 posiada pierwszy nadany przez Radę Miasta Częstochowy
odrębny statut.
Statuty poszczególnych szkół są nowelizowane i uchwalane przez radę pedagogiczną.

§6
Zespół jest jednostką budżetową, finansowaną przez Urząd Miasta Częstochowy. Zasady prowadzenia przez
zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. Zespół prowadzi i przechowuje
dokumentację szkolną w archiwum szkolnym znajdującym się w budynku Zespołu na zasadach wynikających z
odrębnych przepisów

§7
1. Na podstawie uchwały Nr 791/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 listopada 2010r. zmienionej
uchwałami Nr 152/XI/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r., Nr 454/XXV/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r., Nr
951/LIII/2017 z dnia 26 czerwca 2014 r. w Zespole utworzony został wydzielony rachunek dochodów.
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2. Źródła dochodów własnych :
1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2)odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki
budżetowej,
3)odpłatność za prowadzoną działalność statutową w zakresie produkcji i usług
4) środki uzyskane od towarzystw ubezpieczeniowych
5)odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat
6)refundacja przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem
egzaminów zawodowych

3. Uzyskane dochody określone w ust.2 mogą być przeznaczone na:
1) zakupy pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego,
2) wydatki na zakupy inwestycyjne oraz na zakupy materiałów do remontów i usług remontowych, a także na
pokrycie kosztów napraw, usunięcia usterek budynku i sprzętu,
3) finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą bankową wydzielonego rachunku dochodów,
4) finansowanie kosztów dotyczących organizacji i współorganizacji imprez, szkoleń, aukcji, zbiórek i loterii
fantowych oraz współpracy międzynarodowej,
5) finansowanie celów wskazanych przez darczyńcę,
6) finansowanie wynagrodzeń - z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych - niezbędnych do realizacji powyższych
zadań,
7) finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki budżetowej.
4. Dysponentem dochodów własnych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. B. Prusa w Częstochowie w ramach
udzielonych pełnomocnictw.

§8
1.
2.

Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących
w skład Zespołu, zawierającą jego nazwę.
3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę podaje się nazwę
Zespołu i szkoły; pełna nazwa szkoły umieszczona jest na pieczęci urzędowej.
4. Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie posiada sztandar. Sztandar uświetnia
uroczystości organizowane w szkole i na terenie miasta.

§9
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 10
1.Zmiany w Statucie dokonywane są na mocy uchwały Rady Pedagogicznej.
2. Obowiązuje procedura dokonywania zmian w statucie Zespołu:
1) zgłoszenie wniosku o zmianę zapisów statutowych (uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektor)
2) opracowanie formalne zmian
3) zapoznanie z propozycją zmian środowiska szkolnego
4) wprowadzenie zmian podczas posiedzenia Radzie Pedagogicznej; dyskusja, głosowanie i uchwała Rady
Pedagogicznej
3. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni zobowiązany jest sporządzić jednolity tekst statutu oraz opublikować go na
stronie internetowej szkoły oraz na stronie BIP.
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§ 11
W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu, tracą moc postanowienia zawarte w statutach
połączonych szkół.

Zmiany zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w dniu 29.10. 2020r
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