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ROZDZIAŁ I 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Nazwa szkoły 

Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach 

Ustalona nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

Na pieczęciach może być używany czytelny skrót nazwy. 

Siedziba szkoły: 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50. 

 

§ 2 

 

W skład Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach wchodzą następujące typy 

szkół: 

1. Technikum 

2. Liceum Ogólnokształcące 

3. Szkoła Policealna 

 

§ 3 

 

Organ prowadzący szkołę: Powiat Myszkowski. 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 

 

§ 4 

 

1. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom 

społeczności szkolnej, udostępniając go każdemu pracownikowi szkoły, 

rodzicom/prawnym opiekunom oraz uczniom za pośrednictwem biblioteki szkolnej, 

strony internetowej szkoły. 

2. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania ze statutem szkoły rodziców  

w czasie zebrań, a uczniów na godzinie do dyspozycji wychowawcy. Fakt zapoznania 

rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów należy odnotować w dzienniku 

lekcyjnym lub innej dokumentacji szkolnej. 
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ROZDZIAŁ II 
 

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 5 

 

 

1. Organami szkoły są: 

a) Dyrektor szkoły, 

b) Rada Pedagogiczna, 

c) Samorząd Uczniowski, 

d) Rada Rodziców. 

2. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji. 

3. Każdy z organów posiada  możliwość rozwiązywania sytuacji spornych wewnątrz szkoły. 

4. W Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach utworzone jest stanowisko 

wicedyrektora z uwzględnieniem zasady, że na każdego wicedyrektora przypada nie mniej 

niż 12 oddziałów. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

 

§ 6 

 

Dyrektor  szkoły 

 

1. Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły w planowanych lub 

podejmowanych działaniach i decyzjach. 

2. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły. 

4. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej. 

5. Sprawuje nadzór pedagogiczny. 

6. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego. 

7. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących. 

8. Zawiesza wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli są one niezgodne z przepisami 

prawa. 

9. Dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie. 

10. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. 

11. Powierza stanowiska kierownicze w szkole po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 

szkołę i rady pedagogicznej. 

12. Utrzymuje kontakt z władzami oświatowymi w sprawach szkoły. 

13. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły. 

14. Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli. 

15. Wnioskuje do organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego w sprawach 

bieżącej działalności  szkoły oraz perspektyw  jej rozwoju. 
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16. Podpisuje dokumenty finansowe. 

17. Organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły. 

18. Skreśla uczniów z listy uczniów w przypadkach określonych niniejszym statutem; 

skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej. 

19. Wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje po 

uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

20. Dokonuje oceny pracy nauczycieli. 

21. Udziela uczniom zezwoleń  na indywidualny tok lub program nauki. 

22. Tworzy warunki do rozwijania samorządnej działalności uczniów. 

23. Zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań. 

24. Udziela nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia. 

25. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

26. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje w porozumieniu z: 

a) radą pedagogiczną w ramach jej kompetencji stanowiących, 

b) organizacjami związkowymi działającymi w szkole w sprawach określonych w ustawie 

o związkach zawodowych, ustawie o systemie oświaty i ustawie „Karta Nauczyciela”. 

27. Dyrektor szkoły: 

a) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. 

b) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w danej szkole 

przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania. 

28. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły. 

 

§ 7 

 

Rada Pedagogiczna 

 

1. W Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach działa Rada Pedagogiczna, 

która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: 

a.  dyrektor szkoły 

b. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać również udział, z głosem doradczym, 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 

pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem  

i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

5. W  przypadkach  nieprzewidzianych,  związanych  z koniecznością podjęcia uchwały 

lub pilnego wydania opinii, przewodniczący rady pedagogicznej ma prawo zwołać 

nadzwyczajne posiedzenie rady pedagogicznej. 



Egzemplarz nr 3 z 3 

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach 

 

5/7  

6. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu 

prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych, 

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

w celu doskonalenia pracy szkoły, 

g) rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian, 

h) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach zatwierdza 

kandydaturę ucznia Liceum Ogólnokształcącego oraz kandydaturę ucznia Technikum 

do wniosku o przyznanie uczniowi stypendium Prezesa Rady Ministrów, 

i) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach wybiera 

dwóch przedstawicieli do powołanej przez organ prowadzący szkołę komisji 

konkursowej, wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły, 

j) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach ustala 

regulamin swojej działalności, 

k) zatwierdzenie programów działania i planów pracy szkoły, 

l) przedstawienie propozycji podręczników i programów nauczania radzie rodziców,  

8. Rada pedagogiczna opiniuje: 

a) organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz 

organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

b) projekt planu finansowego szkoły, 

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

e) wnioski dyrektora dotyczące organizacji pracy szkoły, 

f) do 31.05 każdego roku szkolnego szkolny zestaw programów nauczania i szkolny 

zestaw podręczników. 

9. Rada pedagogiczna wnioskuje o: 

a) odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły  

b) odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole 

c) przyznanie uczniowi stypendium Ministra Edukacji Narodowej 

10. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach ustala 

regulamin swojej działalności. 

11. Wszystkie osoby, które brały udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane 

do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobro osobiste uczniów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

12. Wszystkie posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. 

 

  



Egzemplarz nr 3 z 3 

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach 

 

6/7  

§ 8 

 

Samorząd uczniowski 

 

1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach tworzą 

wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Członkowie samorządu uczniowskiego liceum, technikum wchodzą w skład samorządu 

uczniowskiego Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach.  

3. Uczniowie  Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach wybierają radę 

samorządu, a w tym: 

 - przewodniczącego, 

 - zastępcę przewodniczącego, 

 - sekretarza, 

 - skarbnika, 

 - rzecznika praw ucznia. 

4. Rada Samorządu Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach wybierana jest  

w tajnych wyborach na okres jednego roku. 

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki  

w Żarkach nie może być sprzeczny z niniejszym statutem. 

6. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi     

wymaganiami, 

b) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

c) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z dyrektorem, 

e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

8. Przewodniczący samorządu może być zapraszany na posiedzenia rady pedagogicznej 

celem przedstawienia opinii i wniosków uczniów dotyczących organizacji i pracy szkoły. 

9. Samorząd wykazuje stałą troskę o godne zachowanie się uczniów, dobre wyniki w nauce, 

właściwą frekwencję na zajęciach oraz kulturalne stosunki koleżeńskie. 

 

§ 9 

 

Rada rodziców 

 

1. Rada rodziców Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach stanowi reprezentację 

rodziców uczniów.  

2. Członkowie rady rodziców liceum, technikum wchodzą w skład Rady Rodziców Zespołu 

Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. 

3. Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach uchwala regulamin 

swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem. 

4. W skład rad rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
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ROZDZIAŁ III 
 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 10 

 

Bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach podlegają: 

1. Wicedyrektorzy 
2. Sekretarz szkoły 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 11 

 

1. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach używa pieczęci urzędowej zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach posiada sztandar Liceum 

Ogólnokształcącego i ceremoniał. 

3. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach prowadzi i przechowuje dokumentację 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Zmian w statucie dokonuje się uchwałą rady pedagogicznej.  

5. Dyrektor szkoły zobowiązany jest sporządzić w terminie 7 dni jednolity tekst statutu. 

6. Dyrektor szkoły przesyła jednolity tekst statutu do Starostwa Powiatowego w Myszkowie 

oraz Kuratorium Oświaty – Delegatura w Częstochowie. 

7. Uchwałą nr 34/2018/2019 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki 

w Żarkach z dnia 13 czerwca 2019 r. zatwierdzono tekst jednolity Statutu Zespołu Szkół 

im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, który wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

 

 

 


