
Statut 

Zespołu Szkół 

im. gen. W. Andersa

w Częstochowie
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Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie;

Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie;

Liceum Ogólnokształcącym - należy przez to rozumieć XI Liceum Ogólnokształcące

w Zespole Szkół;

Technikum - należy przez to rozumieć Technikum Nr 4 w Zespole Szkół;

Liceum dla Dorosłych – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące   dla Dorosłych 
w Zespole Szkół;

Szkole Podstawowej dla Dorosłych – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową dla 
Dorosłych w Zespole Szkół;

Zasadniczej Szkole Zawodowej – należy przez to rozumieć Zasadniczą Szkołę

Zawodową nr 2  w Zespole Szkół;

Szkole  Policealnej  dla  Dorosłych-  należy  przez  to  rozumieć  Szkołę  Policealną  Nr  5
dla Dorosłych   w Zespole Szkół;

Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - należy przez to rozumieć Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół;

CKU – należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół;

Centrum- należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół;

Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół;

Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół;

Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów i wychowanków Zespołu oraz

ich rodziców lub prawnych opiekunów;

Słuchaczach – należy przez to rozumieć słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół;

Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece

wychowawczej powierzono jeden oddział w Zespole Szkół;

Nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół;

 Organie prowadzącym  - należy przez to rozumieć Miasto Częstochowa;
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Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora 
Oświaty.

Podstawa prawna opracowania:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).

2. Ustawa  z  dnia  7  września  1991  roku  o  systemie  oświaty  (tekst  jednolity:  Dz.U.
  z 2016 r. poz. 1943).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r.  poz. 59).

4. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.   60).

5. Ustawa  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  –  Karta  Nauczyciela  (tekst  jednolity:  Dz.  U.
            z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).

6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół      
 i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania
dla publicznych szkół  (Dz.U z 2017 r. poz. 703).

8.  Rozporządzenie  MEN  z  dnia  22  sierpnia  2016  r.  w  sprawie  organizacji  roku
szkolnego   (Dz. U. z 2016 r. poz.1336).

9. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U.  z 2017 r. poz.649).

10. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  31  maja  2017  r.  w  sprawie  świadectw,  dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1083).

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 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 2017 r. poz. 1170).

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U z 2017 r. 
poz. 1643). 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz.U z 2017 r. poz. 1658). 

14. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U z 2017 r. poz. 573).

15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 r., poz. 922).
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16. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  (tekst jednolity  Dz. U.
2013, poz. 885).

17. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  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). 

 
18. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  28  sierpnia  2014  r.  w  sprawie  indywidualnego

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania
dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).

19. Rozporządzenie  MEN z  dnia  10  czerwca  2015 r.  w sprawie  warunków oceniania,
klasyfikowania  promowania  uczniów i  słuchaczy  w szkołach  publicznych  (Dz.  U.
z 2015 r., poz. 843).

20. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  3  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  warunków  i  sposobu
oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1534).

21. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej z  dnia 16 marca  2017 r.  w sprawie
przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania  uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz. 610).

22. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r.  w sprawie warunków organizowania
kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych,
 niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1113).

23. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  28  sierpnia  2017  r.  zmieniające  rozporządzenie
w  sprawie  warunków  organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci
i  młodzieży  niepełnosprawnych,   niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1652).

 
24. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  30  kwietnia  2013  r.  w  sprawie  zasad  udzielania

i  organizacji  pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych  przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

25. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  28  sierpnia  2017  r.  zmieniające  rozporządzenie
w  sprawie  zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643).

26. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.
69).

27. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  24  sierpnia  2011  r.  zmieniające  rozporządzenie
w  sprawie  warunków  prowadzenia  działalności  innowacyjnej  i  eksperymentalnej
przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2011 r. Nr 176, poz. 1051).

28. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887. Tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 697).
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29. Ustawa z dnia 7 stycznia  1993 r.  o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. 1993 nr 17, poz. 78 ze zm.).

30. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  16  lipca  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 2012r. poz. 857).

31. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  r.  w  sprawie  sposobu
organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach
Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz. U. 2004 nr 262 poz.
2604).

32. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie
szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. 2011 Nr 155
poz. 920)

33. Rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach
szkoły  publicznej  jednego  typu  do  szkoły  publicznej  innego  typu  albo  do  szkoły
publicznej tego samego typu (Dz. U. 2015 poz. 1248);

ROZDZIAŁ I
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Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zespół Szkół imienia generała  Władysława Andersa działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2156      z

późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r.,          

poz. 814);
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

2. Zespół jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
3. Zespołem kieruje dyrektor.
4. Nazwa : Zespół Szkół  imienia generała Władysława Andersa

w Częstochowie.
5. Siedziba: Częstochowa, ul. Targowa 29.
6. Organem prowadzącym Zespół Szkół imienia generała Władysława Andersa jest Miasto

Częstochowa na prawach powiatu.
7. Na  pieczęciach może być używany skrót nazwy:

Zespół Szkół im. gen. W. Andersa
Częstochowa ul. Targowa 29.

ROZDZIAŁ  II

Przedmiot działania Zespołu

§ 2

1.  Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, zgodnie
z celami i zadaniami określonymi w ustawie  o systemie oświaty i niniejszym statutem,
uwzględniając ich indywidualny rozwój. w szkołach wchodzących w skład Zespołu, 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.

ROZDZIAŁ  III

Organizacja Zespołu

§ 3

1. .   W skład Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa wchodzą następujące szkoły:
1) XI Liceum Ogólnokształcące, na podbudowie gimnazjum, w którym nauka trwa  

3 lata;
2) Technikum  Nr  4,  kształcące  w  zawodzie:  technik  cyfrowych  procesów

graficznych,  technik  ochrony  środowiska,  technik  inżynierii  środowiska
i melioracji,  technik urządzeń sanitarnych, technik budownictwa, technik obsługi
turystycznej,  technik  poligraf,  technik  technologii  drewna,  technik  inżynierii
środowiska  i  melioracji,  technik  urządzeń   i  systemów  energetyki  odnawialnej,
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technik architektury krajobrazu, na podbudowie gimnazjum, w którym nauka trwa
4 lata; 

3) Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa  nr  2,  kształcąca  w  zawodzie  technolog  robót
wykończeniowych w budownictwie,  na podbudowie gimnazjum, w której nauka
trwa  3  lata,  monter  sieci  komunalnych,  monter  sieci,  instalacji  i  urządzeń
sanitarnych,  monter  zabudowy  i  robót  wykończeniowych  w  budownictwie,
na podbudowie gimnazjum, w której nauka trwa 3 lata, monter instalacji gazowych,
monter instalacji i urządzeń sanitarnych na podbudowie gimnazjum, w której nauka
trwa 2 lata.

  2..   W skład Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa wchodzi placówka:
         2.1.      Centrum Kształcenia Ustawicznego;

2.1.1   W skład Centrum wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne:
         a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

typ  szkoły  -  trzyletnie  liceum  ogólnokształcące  w  formie  stacjonarnej
i zaocznej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości
po zdaniu egzaminu  maturalnego;

b) Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych,
  typ szkoły – szkoła policealna w formie stacjonarnej  i zaocznej o okresie

nauczania 1,5 – 2 lata, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym
wykształcenie  średnie  uzyskanie  dyplomu  potwierdzającego  kwalifikacje
zawodowe po zdaniu  egzaminów potwierdzających  kwalifikacje  w danym
zawodzie.

  2.1.2.   W Centrum funkcjonuje Ośrodek Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego,
który  organizuje  dokształcanie  teoretyczne  młodocianych  zatrudnionych
u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do zasadniczych szkół
zawodowych  –  w  zakresie  przedmiotów  zawodowych  teoretycznych,  jeżeli
szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania.

2.1.3  W  Centrum  mogą  odbywać  się  kursy  przygotowujące  do  egzaminów
eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego.

2.1.4.  Zawody  i  specjalności  w  szkołach,  które  prowadzi  Centrum,  zgodne  są
z  przepisami  w  sprawie  klasyfikacji  zawodów  i  specjalności  szkolnictwa
zawodowego,  określonymi  przez  ministra  właściwego  ds.  oświaty
i wychowania.

3.  Szkoła  funkcjonuje  według  jasnych  i  praworządnych  zasad.  Kieruje  się  powszechnie
obowiązującymi,  nadrzędnymi  wobec  wszelkich  innych  aktami  prawnymi,  zgodnymi
z przestrzeganiem praw człowieka, praw dziecka i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W Zespole działają wspólne dla szkół wchodzących w skład Zespołu następujące organy:
1) Rada Pedagogiczna Zespołu, którą tworzą wszyscy nauczyciele szkół wchodzących

w skład Zespołu;
2) Samorząd Uczniowski Zespołu, który tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących

w skład Zespołu;
3) Rada  Rodziców,  stanowiąca  reprezentację  rodziców  uczniów  szkół  wchodzących

w skład Zespołu;
4) Samorząd Słuchaczy, który tworzą wszyscy słuchacze placówki wchodzącej w skład

Zespołu;
5) Rada Szkoły, jeśli zostanie powołana.

5. Każdy z organów szkoły posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji.

6. Dyrektor Zespołu organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu.
7.  Dyrektor  Zespołu  jest  administratorem danych osobowych,  zobowiązany jest  zapewnić

w kierowanej przez siebie placówce zgodność danych osobowych.
8. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora w przypadku, gdy łączna suma oddziałów

szkół wchodzących w skład Zespołu wynosi, co najmniej 12.
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9.  Dyrektor,  za  zgodą  organu  prowadzącego,  może  tworzyć  dodatkowe  stanowiska
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

10.. Na każde stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przypada nie mniej
niż 12 oddziałów szkół wchodzących w skład Zespołu, z wyjątkiem stanowiska kierownika
praktyk, które może być utworzone, przy co najmniej 12 oddziałach szkół prowadzących
kształcenie zawodowe i co najmniej 1 oddziale w pozostałych szkołach Zespołu.

11.10 listopada  to „Święto Szkoły” – data jest związana  z terminem nadania szkole imienia 
  gen. Władysława Andersa oraz wręczeniem sztandaru ( 6 listopada 2003 roku).      

W dniu tym społeczność szkolną obowiązuje strój galowy.

§ 4

Statuty  poszczególnych  typów  szkół  i  placówek  wchodzących  w  skład  Zespołu  Szkół
stanowią załączniki do Statutu Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa:

1) Statut Technikum Nr 4 – załącznik nr 1

2) Statut  Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 – załącznik nr 2

3) Statut IX Liceum Ogólnokształcącego – załącznik nr 3

4) Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego – załącznik nr 4

5) Statut Szkoły Podstawowej dla Dorosłych – załącznik nr 5

ROZDZIAŁ  IV

Postanowienia końcowe

§ 5

1. Zespół używa pieczęci urzędowej (okrągłej), wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących
w skład Zespołu.

2. Zespół posiada własny sztandar.
3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zespół prowadzi gospodarkę finansową określoną odrębnymi przepisami.
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