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Rozdział I 

Ogólna charakterystyka szkoły 

§ 1   

 

1.  Nazwa Zespołu i jej siedziba: 

    Zespół Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach 

    42- 450 Łazy, 

    ul. Fabryczna 1a. 

2. W skład Zespołu Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego wchodzą  szkoły 

ponadpodstawowe: 

 1) Technikum w Łazach w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach 

 2) Branżowa szkoła I stopnia w Łazach w Zespole Szkół im profesora Romana 

 Gostkowskiego w Łazach; 

 3) Liceum Ogólnokształcącego w Łazach w Zespole Szkół im. profesora Romana 

Gostkowskiego w Łazach; 

 4) Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych w Łazach w Zespole Szkół im profesora 

 Romana Gostkowskiego w Łazach; 

      5) Szkoła Policealna  w Łazach w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w 

 Łazach. 

3. W pięcioletnim technikum - Technikum w Łazach w Zespole Szkół im. profesora Romana 

Gostkowskiego w Łazach - prowadzi się oddziały czteroletniego technikum. 

4. W pięcioletnim technikum kształci się w zawodach: 

 - technik elektroenergetyk transportu szynowego; 

 - technik eksploatacji portów i terminali; 

 - technik transportu kolejowego. 

5. W oddziałach czteroletniego technikum kształci się w zawodach: 

 - technik elektroenergetyk transportu szynowego; 

 - technik eksploatacji portów i terminali. 

6. Ustalona nazwa – Zespół Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach jest używana w 

pełnym brzmieniu na pieczątkach zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Ustalona nazwa Technikum w Łazach jest używana w pełnym brzmieniu i używa pieczęci 

urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami 

8. Ustalona nazwa Liceum Ogólnokształcącego w Łazach jest używana w pełnym brzmieniu i 

używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Zespół Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego jest szkołą publiczną prowadzoną przez 

organ prowadzący, którym jest Starostwo Powiatowe w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. 

Sienkiewicza 34. 

10. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty. 

11. Zespół Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach jest jednostką budżetową – 
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statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący. 

12. Zespół może kształcić w innych zawodach niż wyżej wymienione po akceptacji organu 

prowadzącego szkołę, po zasięgnięciu opinii Rady Rynku Pracy. 

13. Zespół prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) w zakresie zawodów, w których 

kształci - zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Dyrektor Zespołu opracowuje 

regulamin KKZ, który jest wprowadzony w postaci zarządzenia dyrektora szkoły po wcześniejszym 

zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

14. Ilekroć w statucie jest mowa o Zespole, należy przez to rozumieć wszystkie typy szkół 

wchodzące w skład Zespołu Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach. 

15.  Ilekroć w statucie jest mowa o: 

 1) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

 pedagogicznego szkoły (pedagog, bibliotekarz, psycholog); 

 2) rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka; 

 3) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły dziennej dla młodzieży 

   4) słuchaczu – należy przez to rozumieć słuchacza szkoły dla dorosłych. 

 

§ 2   

Cele i zadania Zespołu 

 

1. Główne cele Zespołu: 

 1) kształcenie i wychowanie służące rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, 

 miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

 jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 

 5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na 

 zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa 

 dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju. 

2. Zadania Zespołu: 

 1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

 zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez Zespół; 

 2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

 potrzeb; 

 3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

 emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 

 wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

 4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

 zawodowego oraz ogólnego dla przedmiotów objętych planem nauczania; 

  5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych 

 i edukacyjnych uczniów oraz wykorzystanie wyników diagnoz w procesie uczenia i 

 nauczania; 

 6) organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów i ich rodziców 

 stosownie do potrzeb i zgodnie z przepisami; 
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 7) organizowanie obowiązkowych z  zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

 8) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

 uczniów; 

 9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

 dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Zespołu; 

 10) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

 językowej i religijnej; 

 11) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

 realizowania indywidualnych programów nauczania; 

 12) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

 właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

 13) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

 14) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

 tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

 15) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

 indywidualnemu i społecznemu, takich jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

 wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista; 

 16) przygotowanie uczniów do uczestniczenia w kulturze, podejmowania inicjatyw i pracy 

 zespołowej oraz wyrabianie kreatywności i przedsiębiorczości; 

 17) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a 

 także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

 18) zapobieganie dyskryminacji; 

 19) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru 

 i wykorzystania mediów; 

 20) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

 rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp 

 do zasobów sieciowych w Internecie; 

 21) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z 

 zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 

 22) egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

 administracji;  

 23) dostosowanie kierunków kształcenia i treści kształcenia do wymagań rynku pracy; 

 24) umożliwianie  pobierania  nauki  przez  młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną 

 społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym zgodnie z indywidualnymi 

 potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami uczniów; 

 25) zapewnienie kształtowania u uczniów postaw prospołecznych poprzez możliwość 

 udziału w działaniach wolontariatu; 

 26) wspomaganie wychowawczej roli rodziców. 

3. Cele i zadania Zespołu realizowane są poprzez: 

 1) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia ogólnego w celu realizacji 

 podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla technikum i liceum; 

 2) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego w celu realizacji 

 podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach; 
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 3) prowadzenie obowiązkowych i dodatkowych zajęć lekcyjnych - organizacje praktyk 

 zawodowych zgodnie z  planem i programem nauczania; 

 4) organizację zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków; 

 5) organizację imprez i uroczystości szkolnych; 

 6) udział uczniów w olimpiadach, konkursach, warsztatach, wykładach, prelekcjach, 

 szkoleniach, możliwość udziału w kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych 

 przez Zespół; 

 7) stałą współpracę z uczelniami wyższymi; 

 8) opracowanie i realizację zapisów w dokumentach: 

  a) koncepcji pracy szkoły; 

  b) szkolnego zestawu programów nauczania; 

  c) wewnątrzszkolnego oceniania; 

  d) programu wychowawczo- profilaktycznego; 

  e) wewnątrzszkolnych procedur; 

 9) stwarzanie możliwości dokształcania się, doskonalenia zawodowego nauczycieli i 

 uzyskiwania stopni awansu zawodowego; 

 10) ścisłą współpracę Zespołu z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i 

 profilaktyki; 

 11) współpracę z instytucjami wspierającymi działania Zespołu; 

 12) W zakresie opieki zdrowotnej Zespół zapewnia uczniom doraźną opiekę pielęgniarską. 

4. W realizacji swoich celów i zdań Zespół kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka. 

5. Zgodnie z art. 70 Konstytucji RP nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, 

natomiast sposób wykonywania obowiązku nauki określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty. 

6. Szczególowe zasady szkół ponadpodstawowych  funkcjonujących w Zespole Szkół im. prof. 

Romana Gostkowskiego w Łazach regulują odrębne statuty: statut Liceum Ogólnokształcącego w 

Łazach w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach oraz  statut Technikum w 

Łazach w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach.  

 

§ 3 

Przepisy końcowe 

 

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

2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy. 

3. Przepisy dotyczące Zespołu stosuje się odpowiednio do szkoły dla dorosłych z wyjątkiem 

programu wychowawczo – profilaktycznego. 

4. Liceum Ogólnokształcące w Łazach na pieczęci urzędowej używa nazwy: Liceum 

Ogólnokształcące w Łazach w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach. 

5. Technikum w Łazach w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach na 
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pieczęci urzędowej używa nazwy Technikum w Łazach w Zespole Szkół im. profesora Romana 

Gostkowskiego w Łazach. 

6. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład 

Zespołu, zawierającą nazwę szkoły. 

7. Tablice zewnętrzne na budynku szkoły i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają 

nazwę Zespołu. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

§ 4 

 

 Tryb wprowadzania zmian do statutu Zespołu 

  

1. Organem upoważnionym do dokonywania zmian w statucie Zespołu jest Rada Pedagogiczna 

zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. Z 2018 r., 

poz. 996 ze zm.). 

2. Propozycje zmian zapisów statutu Zespołu dokonuje się na wniosek: 

 1)  dyrektora szkoły; 

 2)  członka Rady Pedagogicznej. 

3. Projekt nowelizacji statutu Zespołu przygotowuje, na wniosek dyrektora szkoły, zespół ds. zmian 

statutu powołany przez dyrektora Zespołu i przedstawia go Radzie Pedagogicznej. 

4. Nowelizację statutu Zespołu zatwierdza Rada Pedagogiczna poprzez uchwałę. 

5. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje ujednolicony tekst statutu. 

6. Dyrektor Zespołu przedstawia ujednolicony tekst statutu szkoły nauczycielom, uczniom i ich 

rodzicom/opiekunom: 

 1)  w formie papierowej w czytelni szkolnej; 

 2)  w formie elektronicznej na stronie internetowej Zespołu w Biuletynie Informacji  

 Publicznej. 

 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr ….. /2020/2021 z dnia 1. 09. 2020 r. przyjęto do stosowania 

niniejszy statut Zespołu Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach. 

 


