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I. INFORMACJE  O  ZESPOLE. 

 

§  1 

1. Statut niniejszy stanowi prawo wewnętrzne zespołu szkół, którego pełna nazwa brzmi:  

Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej.  

2. Zespół mieści się w Rudzie Śląskiej 9 przy ul. gen. Hallera 6. 

3. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez zespół w pełnym brzmieniu. 

4. W dokumentacji szkolnej może być używany czytelny skrót nazwy.  

 

§  2 

1. Organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 

 

§  3 

W skład Zespołu Szkół nr 1 wchodzą: 

1) Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich; 

2) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 im. Powstańców Śląskich. 
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II. ORGANY ZESPOŁU. 

 

§  4 

1. Organami zespołu są: 

1) dyrektor; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

2. Szkoły wchodzące w skład zespołu posiadają wspólne ograny wymienione w ust. 1. 

3. Zakres obowiązków i uprawnień organów wymienionych w ust. 1 regulują statuty szkół 

wchodzących w skład zespołu.  
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III. UCZNIOWIE ZESPOŁU. 

§ 5 

1. Uczniami zespołu są uczniowie poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu. 

2. Prawa i obowiązki uczniów regulują statuty szkół wchodzących w skład zespołu. 
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IV. ORGANIZACJA SZKOŁY. 

§ 6 

Pomieszczenia do nauki oraz ich wyposażenie, biblioteka szkolna, gabinet pielęgniarki 

i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze są wspólne dla szkół wchodzących w skład 

zespołu. 
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V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU. 

§ 7 

1. W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli 

reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników zespołu dotyczą przepisy 

ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy. 

3. W zespole mogą być tworzone, za zgodą organu prowadzącego, następujące stanowiska 

urzędnicze, pomocnicze i obsługi: 

1) główny księgowy; 

2) kierownik gospodarczy; 

3) sekretarz szkoły; 

4) informatyk; 

5) woźny; 

6) sprzątaczka; 

7) robotnik gospodarczy; 

8) dozorca; 

9) konserwator. 

4. Zadaniami pracowników administracji i obsługi zespołu jest zapewnienie sprawnego 

działania zespołu w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

5. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników zespołu określa dyrektor 

w indywidualnym przydziale czynności. 

6. Dyrektor zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

 

§ 8 

Uprawnienia i obowiązki nauczycieli i innych pracowników są zawarte w statutach szkół 

wchodzących w skład zespołu. 
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

§ 9 

1. Zespół szkół posiada pieczęć i pieczątkę urzędową, wspólną dla wszystkich szkół 

wchodzących w skład zespołu, zawierającą nazwę zespołu. 

2. Pieczątki szkół wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły. 

3. Pieczęcie szkół wchodzących w skład zespołu nie zawierają nazwy zespołu. 

 

§ 10 

Poszczególne szkoły wchodzące w skład zespołu, mogą posiadać własny sztandar oraz 

ceremoniał szkolny. 

 

§ 11 

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Dokumenty z zakresu działania zespołu udostępnia się w siedzibie zespołu w godzinach 

jej urzędowania. 

2. Zespół jest jednostką organizacyjno-budżetową. Zasady gospodarki finansowej zespołu 

określają odrębne przepisy. 

§ 12 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu zespołu i uchwala jego zmiany lub 

uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor zespołu oraz każdy kolegialny organ 

zespołu, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom 

społeczności szkolnej. 

4. Statut zespołu udostępnia się do wglądu w bibliotece zespołu oraz na stronie internetowej 

zespołu. 

 

§ 13 

1. Traci moc statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej nadany 

uchwałą nr 474/XXVI/2004 Rady Miejskiej z dnia 27.05.2004r. ze zmianami w brzmieniu 

obowiązującym do 31.08.2019 r. 

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1.09.2019 r.  


