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Rozdział 1 

Informacje ogólne o zespole 

1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) szkole/zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Szczercowie, 

2) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Szczercowie, 

3) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników 

pedagogicznych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie, 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, bądź prawnych opiekunów uczniów 

oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem uczęszczającym 

do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie, 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Szczerców, 

6) e – dzienniku – dziennik elektroniczny.  

Rozdział 2 

Informacje szczegółowe o zespole 

1. Zespół Szkół z siedzibą w Szczercowie przy ul. J. Piłsudskiego 66 nosi nazwę Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Szczercowie. W skład zespołu wchodzą następujące szkoły: 

1) czteroletnie Liceum Ogólnokształcące imienia Czesława Miłosza z oddziałami 

trzyletniego liceum na podbudowie gimnazjum, 

2) pięcioletnie Technikum Informatyczne z kierunkami kształcenia: technik informatyk, 

technik architektury krajobrazu, technik ekonomista wraz z oddziałami czteroletniego 

technikum na podbudowie gimnazjum, 

3) trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 

kształcąca w zawodach: cukiernik, sprzedawca, piekarz, stolarz, mechanik pojazdów 

samochodowych, blacharz samochodowy, elektryk, fryzjer, krawiec, monter - elektronik, 

kucharz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, murarz - tynkarz, 

zegarmistrz, kominiarz, ślusarz, wędliniarz, tapicer, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, dekarz, monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych. 

2. Nazwy szkół, które wchodzą w skład zespołu używane są w pełnym brzmieniu. 

Na pieczęciach urzędowych stosowane są nazwy: 

1) Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Szczercowie, 

2) Technikum Informatyczne w Szczercowie, 



3) Branżowa Szkoła I Stopnia w Szczercowie. 

3. Zespół jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według zasad 

określonych w odrębnych przepisach.  

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Szczerców. 

5. Organem nadzorującym szkołę jest Łódzki Kurator Oświaty. 

6. Postanowienia statutu są wspólne dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu, o ile 

nie zaznaczono inaczej. 

Rozdział 3 

Misja i wizja zespołu 

1. Szkoła opracowała misję  i wizję szkoły. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, 

a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły. 

2. Misja szkoły: 

Dążymy do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju uczniów oraz wyposażenia 

ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę. Rozwijamy aktywne 

i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Szanujemy się wzajemnie 

i wspieramy. 

3. Wizja szkoły:  

Pragniemy, aby nasza szkoła: 

1) była bezpieczna i przyjazna, a wzajemne relacje nauczycieli, uczniów i rodziców opierały 

się na zasadach szacunku, życzliwości, pomocy, 

2)  wyposażała uczniów w wiedzę i umiejętności przydatne w dalszej nauce lub pracy, 

pomagała im w ich wszechstronnym rozwoju oraz osiągnięciu sukcesu osobistego 

i zawodowego, 

3) przygotowywała uczniów do dalszego życia poprzez uczenie tolerancji, pozytywnego 

stosunku do nauki i pracy, odpowiedzialności, samodzielności i wiary we własne siły, 

poznanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie  do działania zespołowego, 

pielęgnowanie  i poszanowanie tradycji.  



Rozdział 4 

1. Cele i zadania szkoły zawarte są w statutach poszczególnych szkół wchodzących w skład 

zespołu. 

Rozdział 5 

1. Sposoby realizacji zadań szkoły zawarte są w statutach poszczególnych szkół wchodzących 

w skład zespołu. 

Rozdział 6 

1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej zawarta jest w statutach 

poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu. 

 

Rozdział 7 

1. Nauczanie indywidualne i indywidualna ścieżka kształcenia zawarte są w statutach 

poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu. 

Rozdział 8 

1. Indywidualny tok nauki i indywidualny program nauki zawarte są w statutach poszczególnych 

szkół wchodzących w skład zespołu. 

Rozdział 9 

1. Pomoc materialna i losowa udzielana uczniom zawarta jest w statutach poszczególnych szkół 

wchodzących w skład zespołu. 

Rozdział 10 

Organy szkoły i ich kompetencje 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie, 

2) Rada pedagogiczna - wspólna  dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych, 

3) Rada rodziców - wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych,  

4) Samorząd uczniowski - wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych. 

2. Każdy z wymienionych organów funkcjonuje według zasad zawartych w statutach 

poszczególnych szkół. 



Rozdział 11 

1. Organizacja nauczania w szkole zawarta jest w statutach poszczególnych szkół wchodzących 

w skład zespołu. 

Rozdział 12 

1. Organizacja pracy szkoły zawarta jest w statutach poszczególnych szkół wchodzących 

w skład zespołu. 

Rozdział 13 

1. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły zawarte są w statutach poszczególnych 

szkół wchodzących w skład zespołu. 

Rozdział 14 

1. Prawa i obowiązki uczniów zawarte są w statutach poszczególnych szkół wchodzących 

w skład zespołu. 

Rozdział 15 

1. Nagrody i kary dla uczniów zawarte są w statutach poszczególnych szkół wchodzących 

w skład zespołu. 

Rozdział 16 

1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów zawarte są w statutach 

poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu. 

Rozdział 17 

1. Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole zawarte są w statutach poszczególnych 

szkół wchodzących w skład zespołu. 

Rozdział 18 

1. Postanowienia końcowe zawarte są w statutach poszczególnych szkół wchodzących w skład 

zespołu. 

2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

 

 

 


