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§ 1 
STATUS, SIEDZIBA I NAZWA ZESPOŁU 

 
1. Nazwa  

     Zespół Szkół Zawodowych  
     im. prof. Jerzego Buzka 
     w Węgierskiej Górce 

2. Siedziba   
   34-350 Węgierska Górka 
   ul. Kościuszki 14 

3. W skład Zespołu Szkół wchodzą: 
1) szkoły ponadgimnazjalne : 

         a) technikum  4-letnie 
  zawód: technik mechanik,  

             zawód: technik mechatronik  
             zawód: technik informatyk  
             zawód: technik obsługi turystycznej  
         b) zasadnicza szkoła zawodowa –3-letnia 

4. Cykl kształcenia w  poszczególnych  typach  szkół  określa  ustawa  o  systemie 
oświaty.  

5. Zakłada się wprowadzenie nowych zawodów  wynikających  z potrzeb rynku 
pracy.  

6.   Organ prowadzący - Powiat Żywiecki. 
7.   Zespół Szkół pod względem organizacyjno-prawnym jest jednostką 

budżetową. 
8.  Organami nadzorującymi  są: 
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1)  Śląski Kurator Oświaty  -  w zakresie pedagogicznym  
2)  Rada Powiatu w Żywcu  - w zakresie spraw finansowych  i administracyjnych. 
9. Organizację  oraz  tryb  działania   szkół  wchodzących  w  skład  Zespołu  

Szkół określają odrębne statuty poszczególnych szkół wchodzących  
w jego skład. 

§ 2 
CELE I ZADANIA ZESPOŁU 

 
1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach 

wydanych na jej podstawie za pośrednictwem szkół wchodzących w skład Zespołu 
Szkół. 

2. Szczegółowe cele i zadania poszczególnych typów szkół określają ich statuty. 
3.  Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 
    8022 G – Działalność edukacyjna Zespołu Szkół w zakresie szkolnictwa    
    zawodowego i technicznego” 
4. Zadania wychowawcze i opiekuńcze szkół wchodzących w skład zespołu określają: 
1) Program wychowawczy, 
2) Program profilaktyki. 

5. Podstawowe obowiązki i zadania nauczycieli i wychowawców określają statuty  
szkół  wchodzących w skład zespołu. 

6. Wewnątrzszkolne ocenianie określają statuty szkół wchodzących w skład zespołu. 
 
 

§ 3 
ORGANY ZESPOŁU 

 
1. Organami zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół  Zawodowych i Ogólnokształcących /  pełniący  
tę funkcję we wszystkich szkołach wchodzących w jego skład/ 

2) Rada Pedagogiczna 
a) wspólna dla szkół wchodzących w skład zespołu /technikum i zsz/ 
b) przewodniczącym Rady Pedagogicznej  jest dyrektor zespołu szkół. 



str. 4 
 

3) Rada Rodziców tworzona jest przez przedstawicieli  rad oddziałowych 
wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu 

4) Samorząd Uczniowski 
a) wspólny dla wszystkich uczniów szkół wchodzących w skład zespołu 

/technikum i zsz/, 
§ 4 

DYREKTOR ZESPOŁU 
 
1. Zespołem kieruje dyrektor powołany na to stanowisko przez organ prowadzący . 
2. Dyrektor  wykonuje  swoje  obowiązki  w  ramach  kompetencji   określonych  
    w ustawach: O systemie oświaty i Karta Nauczyciela oraz w odpowiednich aktach      
   wykonawczych, a w szczególności: 

1) kieruje bieżącą  działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły, 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, 
3)  przewodniczy radzie pedagogicznej, 
4)  realizuje uchwały rady pedagogicznej, 
5) nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z wszystkimi pracownikami 
     szkoły, 
6) dysponuje środkami finansowymi szkoły, 
7) opracowuje arkusz organizacyjny, 
8)  dokonuje oceny pracy nauczycieli, 
9)  reprezentuje zespół na zewnątrz w granicach posiadanego pełnomocnictwa, 
10) przestrzega postanowień statutu poszczególnych szkół w sprawie rodzaju  

  i kar stosowanych   wobec uczniów, 
11) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, 
12) podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem 

warunków   określonych przepisami, 
13)  współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, 
14)  dba o powierzone mienie, 
15) ustala  na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku 
      porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej       
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     i rady rodziców zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych  
    obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata  
    szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach  
   w danym roku szkolnym, 

    16) podaje  corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych 
       w danym roku   szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz    
       materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,  
 17) organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie   

    oświaty, 
 18)  czuwa nad przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 5 
WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW ZESPOŁU SZKÓŁ  

ORAZ  SPOSÓB  ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI 
 

1. Dyrektor zespołu szkół wszystkie zarządzenia i decyzje przekazuje: 
1) radzie   pedagogicznej -  na  posiedzeniach  tej   rady, poprzez    książkę 

zarządzeń   i komunikatów lub na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, 
2)  uczniom - poprzez wychowawców klas,  apele ,zeszyt ogłoszeń, 
3) rodzicom -  na ogólnoszkolnych zebraniach rodziców, na zebraniach klasowych  

rad rodziców, na zebraniach klasowych przez wychowawców  lub przez 
uczniów. 

2. Rada rodziców powinna co najmniej raz w ciągu okresu, zorganizować spotkanie 
    z radami  klasowymi w  celu bieżącej  wymiany   informacji   o   podejmowanych  
    działaniach lub decyzjach. 
3. Zasady współdziałania organów zespołu szkół mają formę: 

 1) zaproszenia przedstawicieli rady rodziców i samorządu szkolnego na posiedzenia  
     rady   pedagogicznej  lub  powołanych  przez  nią  komisji  i   zespołów  w  celu  
     podejmowania wspólnych decyzji dotyczących całokształtu działalności zespołu  
     szkół, 
2) zaproszenia dyrektora zespołu przez radę rodziców na swoje posiedzenie,  udziału  
     przedstawicieli rodziców w uroczystościach i imprezach  klasowych i szkolnych.   
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4. Organy  zespołu  szkół  dla  dobra  uczniów  i  prawidłowego   funkcjonowania  
    poszczególnych typów szkół  zobowiązane  są  do  rozwiązywania   sytuacji  
    konfliktowych wewnątrz szkół. 
5. Sytuacje sporne i konflikty powstałe między organami zespołu szkół  rozwiązywane  
    są: 

 1) na drodze negocjacji między spornymi organami, 
 2) na drodze odwołania do organu decyzyjnego, który podejmuje ostateczne   
    stanowisko. 

6. Organami decyzyjnymi są: 
 1) w sporze między dyrektorem i radą pedagogiczną lub dyrektorem i radą rodziców  
     - organ nadzoru pedagogicznego lub organ prowadzący w zależności od  
      przedmiotu sporu,  
 2) w sporze   między   dyrektorem  i samorządem    szkolnym   lub radą   
     pedagogiczną   i samorządem szkolnym – rada rodziców, 
3) w  sporze  między  radą  pedagogiczną i  radą  rodziców – dyrektor lub  organ   
   nadzoru pedagogicznego lub organ prowadzący w zależności od przedmiotu sporu,  

  4) w sporze między radą rodziców i samorządem szkolnym -  rada pedagogiczna  
      lub dyrektor zespołu szkół, 
 
7. Organy zespołu szkół  mają prawo do swobodnego działania i podejmowania     
    decyzji w granicach swoich kompetencji. 

§ 6 
ORGANIZACJA  ZESPOŁU SZKÓŁ 

 
1.Organizację szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół określają statuty 
poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu . 
 
 
 

§ 7 
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NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY ZESPOŁU 
 
1. W zespole szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych 
 i   pracowników obsługi. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1  
    określają odrębne przepisy. 
3. Zadania pracowników administracji i obsługi określają odrębne  przepisy.  
4. Szkoła zatrudnia  pedagoga szkolnego. 
5. Zadania, odpowiedzialność i uprawnienia nauczycieli określają odrębne przepisy  
oraz   statuty poszczególnych szkół. 
6. W  zespole tworzy  się stanowisko wicedyrektora zespołu szkół. 
7. Zakłada się możliwość  tworzenia innych stanowisk kierowniczych. 

§ 8 
AKTY PRAWNE 

 
1. W zespole obowiązują akty prawne pozostające w związku z działalnością szkół, 
   a wydane przez nadrzędne organy władzy i administracji państwowej. 
2. W zespole obowiązują wewnętrzne regulaminy wspólne dla wszystkich szkół  
    wchodzących w skład zespołu: Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, 
Wewnątrzszkolne Ocenianie, Regulamin biblioteki szkolnej, Regulamin Rady 
Pedagogicznej, Zadania pracowników administracji i obsługi, Regulamin Pracy, 
Regulamin Rady Rodziców. 
3. Organizację oraz tryb działania poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu  
    określają odrębne statuty tych szkół. 

§ 9 
PIECZĘCIE ZESPOŁU 

 1. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących  
   w  jego skład, zawierającą nazwę zespołu. 
2. Tablice i  pieczęcie szkół   wchodzących  w  skład zespołu zawierają nazwę zespołu 
     i nazwę  szkoły . 
3. W zespole szkół  używa się następujących pieczęci: 
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1) pieczęci podłużnych o treści: 
 
a) ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH   
     im. prof. Jerzego Buzka  w Węgierskiej Górce 
     ul. Kościuszki 14, tel./fax 864-14-20 
     Regon 072333659       NIP  553-12-26-076 
 
b) ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH   
       TECHNIKUM  w Węgierskiej Górce 

  
c) ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH   
       ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  w Węgierskiej Górce 

 
2) pieczęci okrągłych z godłem państwowym i napisem w otoku: 
 

a) ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH  
    im. prof. Jerzego Buzka  w Węgierskiej Górce 
 
b) TECHNIKUM  
      w Węgierskiej Górce 

 
 c) ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

         w Węgierskiej Górce 
4. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę  
    wchodzącą  w skład zespołu szkół, podaje się nazwę szkoły oraz używa się pieczęci  
    urzędowej szkoły. 
5. Pieczęci  urzędowych   w  Zespole Szkół    używa się zgodnie z odrębnymi    
    przepisami 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Zespół szkół  prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi  

przepisami. 
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2. Zasady gospodarki finansowej  zespołu szkół określają odrębne przepisy. 
3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski  może wnosić wnioski o zmiany  

w statucie  do Rady Pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora zespołu . 
4. Dyrektor zespołu po pięciu nowelizacjach statutu zespołu szkół lub obszerności 

wprowadzanych  zmian zobowiązany jest to przygotowania tekstu ujednoliconego 
statutu.  

5. Traci moc dotychczasowy statut zespołu szkół. 
 
 
 
 
 
 

Statut przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej 
 Nr 4/2016/2017 z dn. 31.08.2016r. 

i wprowadzono w życie z dniem 01.09.2016r.  
 

 
 
 
 

 
 


