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ROZDZIAŁ I 

NAZWA  ZESPOŁU  SZKÓŁ,  SIEDZIBA  I  SKŁAD  ORAZ  INNE INFORMACJE  O  ZESPOLE 

§ 1 
1. Zespół Szkół, którego dotyczy niniejszy statut, używa nazwy – Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza 

w Sochaczewie, w dalszej części statutu zwany Zespołem Szkół. 

§ 2 
1. Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w Sochaczewie przy ul. Chopina 99 a. 
2. Zespół Szkół prowadzi działalność w budynkach dydaktycznych przy: 

1) ul. Chopina 99 a  
2) ul. Chodakowskiej 16  
3) pasażu Wacława Duplickiego 4  

§ 3 
1. Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie jest zespołem szkół publicznych, w którego skład 
wchodzą: 

1) Liceum Ogólnokształcące 
2) Technikum 
3) /uchylony/ 
4) Branżowa Szkoła I stopnia 

§ 4 

Szczegółowe informacje o szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół zawierają statuty szkół wymienionych 
w § 3 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 5 
1. Zespół Szkół jest oświatową jednostką organizacyjną prowadzoną przez Powiat Sochaczewski, który sprawuje 

nadzór nad jego działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. 
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny  nad Zespołem Szkół jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

§ 6 
Czas trwania kształcenia w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół oraz zawody, w których kształci 
szkoła, określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół. 

§ 7 
W Zespole Szkół realizuje się cele i zadania określone w ustawie prawo oświatowe oraz przepisach wydanych 
na jej podstawie. 

§ 8 
Szczegółowy wykaz celów i zadań dydaktyczno- wychowawczych realizowanych przez szkoły wchodzące 
w skład Zespołu Szkół, a zwłaszcza zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczo-wychowawczych 
odpowiednich do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz formy i sposoby sprawowania indywidualnej 
opieki nad uczniami określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół. 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 9 

1. Organami Zespołu Szkół są: 

1) dyrektor Zespołu Szkół 
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2) rada pedagogiczna Zespołu Szkół 
3) rada rodziców Zespołu Szkół 
4) samorządy uczniowskie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

3. Ze względów organizacyjnych rady pedagogiczne, rady rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
połączyły się. 

4. Ze względów organizacyjnych samorządy uczniowskie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół mogą się 
łączyć 

5. Kompetencje rady szkół przejęła rada pedagogiczna Zespołu Szkół. 

§ 10 
1. Kompetencje dyrektora Zespołu Szkół: 

1) powołuje i odwołuje zastępców dyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady 
pedagogicznej 

2) kieruje całokształtem działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz gospodarczej Zespołu 
Szkół we współdziałaniu z wicedyrektorem Zespołu Szkół, 

3) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół i ponosi odpowiedzialność za ich 
prawidłowe wykorzystanie, 

4) reprezentuje Zespół Szkół na zewnątrz, 
5) jest służbowym przełożonym dla nauczycieli i pracowników ekonomiczno- administracyjnych, 
6) kieruje pracą rady pedagogicznej jako jej przewodniczący, 
7) realizuje uchwały  rady pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
8) występuje  z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla pracowników Zespołu Szkół, 
9) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
10) dokonuje oceny pracy nauczycieli, 
11) wydaje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, 
12) opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu Szkół oraz ustala podział zadań dla kadry kierowniczej, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
13) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół, 
14) współdziała w realizacji swoich zadań z radą pedagogiczną Zespołu Szkół, 
15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

§ 11 
1. Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół określają szczegółowo: 

1) cele i zadania szkół wynikające z przepisów prawa uwzględniające program wychowawczo-
profilaktyczny szkoły, 

2) sposób wykonywania zadań szkół, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom 
podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia ,  

3) organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania 
organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi, 

4) organizację pracy szkoły, w tym nazwy zawodów, w których kształci szkoła, organizację zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego w szkołach 
zawodowych, organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, 

5) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki 
i profilaktyki, 

6) /uchylony/ 
7) zasady tworzenia oddziałów i system klasowo – lekcyjny prowadzenia zajęć oraz organizację 

pracowni szkolnych,  
8) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego , 
9) sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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10) organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, 
nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami, 

11) /uchylony/ 
12) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 
13) zasady bezpieczeństwa w szkole, 
14) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,, 
15) organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności 

innowacyjnej, 
16) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna 

jest pomoc i wsparcie,  
17) organizację praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych z uwzględnieniem odrębnych przepisów 

oraz organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych,  jeżeli szkoła 
zawodowa takie pracownie posiada. 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 12 
1. Podstawę prawną działalności Zespołu Szkół stanowi akt o jego założeniu w postaci uchwały Rady Powiatu 

w Sochaczewie nr XL/268/2002 z dnia 22 lutego 2002 r. oraz ustalenia niniejszego Statutu. 
2. Podstawową formą pracy prowadzoną w Zespole Szkół są zajęcia edukacyjne dydaktyczno – 

wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym. 

§ 13 
Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii 
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

§ 14 
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 
Zespołu Szkół, który po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe dyrektor Zespołu Szkół 
przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę. 

§ 15 
1. W Zespole Szkół działają 2 biblioteki na potrzeby szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.  
2. Zasady korzystania z księgozbioru, organizację pracy biblioteki i warunki jej funkcjonowania określa 

regulamin biblioteki. 

§ 16 
1. Dla realizacji celów statutowych Zespół Szkół dysponuje : 

1) pomieszczeniami do nauki z niezbędnym wyposażeniem 
2) biblioteką i internetowym centrum informacji multimedialnej,  
3) świetlicą szkolną, 
4) gabinetem profilaktyki zdrowotnej  
5) salą sportową i siłownią, 
6) pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi i szatnią. 

2. Ponadto, w miarę możliwości, Zespół Szkół zapewnia: pomieszczenia przeznaczone na działalność 
organizacji uczniowskich i samorządu uczniowskiego,  

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 17 
1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i  pracowników obsługi. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ustępie 1, określają odrębne 
przepisy. 

§ 18 
1. W Zespole Szkół tworzy się stanowiska wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego. 
2. Stanowiska wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego powierza  i odwołuje z nich dyrektor, po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej. 

§ 19 
1. Do zakresu działania wicedyrektora należy przede wszystkim kierowanie bieżącym funkcjonowaniem 

szkoły. 
2. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora oraz kierownika szkolenia praktycznego określa dyrektor, 

powierzając te stanowiska. 
3. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora 

zostaje przeniesiony na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 
4. W sytuacji, gdy dyrektor i wicedyrektor nie mogą pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa  

kierownika szkolenia praktycznego zostaje przeniesiony na zadania i kompetencje  wskazane przez 
dyrektora. 

§ 20 
1. Statuty szkół włączonych w skład Zespołu Szkół szczegółowo określają: 

1) zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, oraz innych 
pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w 
czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań 
dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły , 

2)  Tworzenie zespołów nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale, których zadaniem jest  
w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia 
ogólnego lub ogólnego i zawodowego oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

3) Zadania i uprawnienia wychowawców klas. 

ROZDZIAŁ VI 

UCZNIOWIE 

§ 21 

1. Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu określają: 

1) /uchylony/ 
2) Prawa i obowiązki ucznia. 
3) Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary i nagrody. 
4) Przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia 

ucznia z listy uczniów. 
5) System informowania rodziców o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22 

1. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą 
nazwę Zespołu Szkół. 

2. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół  zawierają nazwę Zespołu Szkół  i nazwę tej 
szkoły. 

3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu 
Szkół podaje się nazwę szkoły, nazwa Zespołu Szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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§ 23 
Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 24 
1. Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie posiada ceremoniał wspólny dla wszystkich 

Szkół wchodzących w skład Zespołu.  
2. Ceremoniał szkolny stanowi opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych 

z udziałem sztandaru szkoły,  postępowania z symbolami narodowymi  i szkolnymi oraz zbiór zasad 
zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych. 

3. Ceremoniał szkolny  stanowią załącznik nr 1 do niniejszego statutu. 

§ 25 
Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

§ 26 

Statut wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2017r. 
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