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STATUT  

 

Zespołu Szkół im. B. Prusa  
w Częstochowie 
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Podstawy prawne statutu: 

 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.  z 2016r. poz. 1943). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. z 27.02.2007 nr 35 poz. 22  

z późniejszymi  zmianami). 

3. 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) 

4. Ustawa z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001r. nr 142  

poz.1592 z późniejszymi zmianami) 

5. Ustawa z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 

z późniejszymi zmianami) 
6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 

101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) 

7. 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) 

 
 

§ 1 

 

1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie   

2. Nazwa zespołu używana jest w pełnym brzmieniu  

3. Na pieczęciach i stemplach dopuszcza się używanie skrótu nazwy zespołu:   

ZS im. B. Prusa  w Częstochowie 

4. Organem prowadzącym zespół jest Miasto Częstochowa na prawach powiatu. 

5. Zespół ma swoją siedzibę pod adresem: ul. B. Prusa 20  42-207 Częstochowa  

6. Zespół Szkół dalej nazywa się Zespołem  

7. Zespołem kieruje dyrektor 

 

§ 2 

 

1. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:  

1) Technikum Nr 11 

2) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 9 w skład, której wchodzą od oddziały Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 9 

3) Szkoła Policealna Nr 2  

 

§ 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. 
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§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 kierownicze i inne: 

1) kierownika szkolenia praktycznego 

2) pedagoga szkolnego 

3) bibliotekarza 

§ 5  

 

1. Każda ze szkół, o których mowa w § 2 posiada pierwszy nadany przez Radę Miasta 

Częstochowy odrębny statut. 

2. Statuty poszczególnych szkół są nowelizowane i uchwalane przez radę pedagogiczną.  

 

§ 6 

Zespół  jest jednostką budżetową, finansowaną przez Urząd Miasta w Częstochowie. Zasady 

prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.  

 

 

 

§7 

 

1.  Na podstawie uchwały 584/XLI/05 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2005  

      w Zespole utworzony został rachunek dochodów własnych  

 

2. Źródła dochodów własnych  

1)odpłatność za prowadzoną działalność statutową w zakresie produkcji i usług  

 

 

3. Uzyskane dochody określone w pkt. 1 mogą być przeznaczone na:  

    1) zakup żywności  
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    2) pokrycia kosztów uzyskania dochodów  

    3)inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły wymienione w załączniku do uchwały  

       z wyjątkiem wydatków wynikających z § 4 uchwały  

 

4. Na podstawie ustawy z dnia 25 listopada 2004 o zmianie ustawy o finansach publicznych  

    oraz zmianie niektórych ustaw Dz. U 273 z 2004 źródłami dochodów własnych są dochody  

1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkoły 

2) odszkodowania  i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane szkole w zarząd  

3) odsetki bankowe z tytułu prowadzenia rachunku bankowego 

 

5. Uzyskane dochody określone w pkt. 3 mogą być przeznaczone na:  

1) cele wskazane przez darczyńcę  

2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów wymienionych w pkt 3b  

3) prowizji z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. 

 

6. Dysponentem dochodów własnych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. B. Prusa  

     w Częstochowie w ramach udzielonych pełnomocnictw.  

 

 

§ 8 

 

1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. 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 na radzie pedagogicznej (dyskusja)  

    głosowanie i uchwała rady pedagogicznej  

3. Dyrektor Zespołu w terminie 7 dni zobowiązany jest sporządzić jednolity tekst statutu oraz 

przesłać go do organu prowadzącego i Kuratora Oświaty celem sprawdzenia jego  

niesprzeczności z prawem.  

 

 

§ 11 
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W zakresie uregulowanym odmiennie  w statucie Zespołu, tracą moc postanowienia zawarte 

w statutach połączonych szkół. 

 

 

Zmiany zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 listopada 2017r. 


