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Podstawy prawne:
1)

ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);

2)

ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);

3)

ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.);

4)

ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
967 z późn. zm.);

5)

rozporządzenie MEN z dnia 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.);

6)

rozporządzenie MEN 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 z późn. zm.);

7)

rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nowej podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz
branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467);

8)

rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624 z późn. zm.);

9)

rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych
(Dz. U. 2015 r. poz. 843 z późn. zm.);

10)

rozporządzenie MEN z dnia 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr
36 poz. 155 z późn. zm.);

11)

rozporządzenie MENiS z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.
U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zm.);

12)

rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69
z późn. zm.);

13)

rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 z późn. zm.);

14)

rozporządzenie MEN z dnia 27.08. 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. 2012 r. poz. 977 z późn. zm.);

15)

rozporządzenie MEN z dnia 25.05.2018 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa
i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055);

16)

rozporządzenie MENiS z dnia 9.04.2002 r. w sprawie warunków prowadzenia
działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U.
z 2002 r. nr 56 poz. 506 z późn. zm.);

17) rozporządzenie MEN z dnia 29.08.2014 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 2014 r. poz. 1170
z późn. zm.);
18) rozporządzenie MEN z dnia 16.07.2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej
lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła
16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może
spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U.
z 2012 r. poz. 857);
19) rozporządzenie MEN z dnia 12.08.1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz
zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach
świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia fazie
prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz.395 z późn. zm.);
20) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 z późn. zm.);
21) rozporządzenie MEN z dnia 21.12.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2223 z późn. zm.);
22) rozporządzenie MEN z dnia 27.04.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U.
z 2015 r. poz. 673 z późn. zm.);

23) rozporządzenie MEN z dnia 7.02.2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia
w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184 z późn. zm.);
24) rozporządzenie MEN z dnia 31.03.2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia
w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz. 860 z późn. zm.);
25) rozporządzenie MEN z dnia 18.08.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia
w szkołach i placówkach oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1249 z późn. zm.);
26) rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316);
27) rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.
.U z 2018 r. poz. 1675).

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu, zwany w dalszej części Statutu „Zespołem”
jest jednostką organizacyjną Powiatu Świeckiego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
2. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu, ul. Kościuszki 6A.
3. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:
1) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1, w której praktyczna nauka zawodu w zawodzie
magazynier – logistyk oraz ślusarz jest realizowana w warsztatach szkoleniowych.
Praktyczna nauka zawodu w innych zawodach, przewidzianych w Klasyfikacji
szkolnictwa branżowego do kształcenia w branżowej szkole I stopnia odbywa się
u pracodawców, zgodnie z zawartą umową o pracę w celu przygotowania
zawodowego. Umowa zawierana jest między pracodawcą, a pracownikiem
młodocianym;
2) III Liceum Ogólnokształcące;
3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
4) Technikum, w którym uczniowie pobierają naukę w zawodach: technik ekonomista,
technik rachunkowości, technik geodeta, technik mechanik, technik mechatronik,
technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk,
technik reklamy, technik informatyk, technik programista, technik automatyk;
5) Szkoła Policealna Nr 1, w której uczniowie pobierają naukę w zawodach: technik
administracji, technik bhp
4. W ramach Zespołu działają:
1) biblioteka;
2) warsztaty szkoleniowe;
3) internat.
§2
Organem prowadzącym Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu jest Powiat Świecki
z siedzibą Zarządu w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9.
§3
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Zespołu jest Kujawsko –
Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

Rozdział II
Cele i zadania
§4
1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu realizują cele i zadania określone w ustawie Prawo
oświatowe, w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie.
2. Cele i zadania wynikające z przepisów prawa zostały określone w statutach szkół
wchodzących w skład Zespołu.
Rozdział III
Organy Zespołu
§5
Organami Zespołu są :
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski;
5) Rzecznik Praw Ucznia.

1. Dyrektor Zespołu kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz
reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Szczegółowe zadania Dyrektora oraz zakres odpowiedzialności określają odrębne przepisy.
3. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w Zespole jest ona kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
4. W Zespole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
5. W Zespole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”. Samorząd tworzą
wszyscy uczniowie.
6. W zespole działa Rzecznik Praw Ucznia.
7. Kompetencje i zasady współdziałania poszczególnych Organów regulują odrębne statuty
szkół.

Rozdział IV
Organizacja Zespołu
§6
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Szkoły, opracowany i zatwierdzany zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie.
Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu
§7
1. Zespół zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
Osoby te działają w zakresie szczegółowych kompetencji określonych przez Dyrektora.
2. W Zespole Szkół tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1) 3 wicedyrektorów;
2) kierownik kształcenia praktycznego;
3) kierownik warsztatów szkoleniowych;
4) kierownik internatu;
5) kierownik gospodarczy (stanowisko administracyjne).
Osoby ta działają w zakresie szczegółowych kompetencji określonych przez Dyrektora.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
4. Zadania nauczycieli uregulowane zostały w odrębnych statutach szkół.
5. Zasady działalności warsztatów szkolnych, biblioteki i internatu uregulowane zostały
w odrębnych statutach szkół.
Rozdział VI
Uczniowie
§8
1. Rekrutacji uczniów dokonuje się zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania
uczniów do szkół ponadpodstawowych.
2. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów uregulowane zostały w odrębnych statutach szkół.
3. Prawa i obowiązki uczniów uregulowane są w odrębnych statutach szkół.

Rozdział VII
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
§9
1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uregulowane są w odrębnych statutach szkół.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 10
1. Zespół używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Tablice na frontonie budynku szkoły i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu
zawierają nazwę Zespołu oraz nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu.
3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące
w skład Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły. Nazwa Zespołu umieszczona jest na pieczęci
urzędowej.
§ 11
1. Zespół Szkół posiada sztandar.
2. Ceremoniał szkolny stanowi, że uroczystości związane z rozpoczęciem i zakończeniem
roku szkolnego, uroczystości wewnątrzszkolne wynikające z kalendarza szkolnego oraz
uroczystości z okazji świąt państwowych odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego
i przy dźwiękach hymnu państwowego. Skład osobowy pocztu sztandarowego stanowią
uczniowie, których charakteryzuje nienaganna postawa moralna i kulturalna, aktywność
i zaangażowanie w życie szkoły lub środowiska oraz właściwy stosunek do obowiązków
szkolnych i dobre wyniki w nauce.
3. Szczególne zasady działania Pocztu Sztandarowego określa jego regulamin.
4. Szkoła posiada logo.
5. Logo szkoły przedstawia zestaw czarnych znaków - początkowych liter nazwy Zespołu
(ZSP), wpisanych w okrąg, z czerwoną kropką wpisaną w literę S i nazwą miejscowości
Świecie.
6. Logo szkoły może być używane w wersji barwnej lub w wersji grafiki czarno-białej.
§ 12
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną w składnicy akt na zasadach
wynikających z odrębnych przepisów.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
§ 13
1. Zmian w statucie Zespołu Szkół może dokonać Rada Pedagogiczna na wniosek:
1) Dyrektora Szkoły;
2) przynajmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej;
3) prezydium Rady Rodziców;
4) Samorządu Uczniowskiego.

