
 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

W BARLEWICZKCH 

  



Rozdział I 

Informacje o zespole 

 

§1 

1. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach zwany dalej 

„zespołem” jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Sztumie powołaną 

w celu wspólnego zarządzania jednostkami oświatowymi. 

2. W skład zespołu wchodzą: 

1) Technikum nr 2, 

2) Branżowa Szkoła I stopnia, 

3) Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

3. Zespół mieści się w kompleksie budynków pod adresem Barlewiczki 13 82-400 Sztum. 

4. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława 

Staszica Barlewiczki 13 82-400 Sztum tel.(055) 640-57-00, fax. 540-29-00 NIP 579-16-33-

789 oraz pieczęcią Powiat Sztumski ul. Mickiewicza 31 82-400 Sztum NIP 579-223-09-29 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica Barlewiczki 13. 

 

§2 

1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 

Starostwa Powiatowego w Sztumie, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy 

Starostwa Powiatowego w Sztumie. 

2. W zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań szkół 

wchodzących w skład zespołu. 

3. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

  



Rozdział II 

Cele i zadania zespołu 

 

§ 3 

1. Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania 

szkołami wymienionymi w §1 ust. 2. 

 

§4 

1. Zadaniem zespołu jest: 

1) zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących  

w skład zespołu, 

2) zarządzanie i administrowanie obiektami należącymi do szkół wchodzących  

w skład zespołu, 

3) organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkół wchodzących  

w skład zespołu, 

4) prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół wchodzących 

w skład zespołu. 

 

  



Rozdział III 

Dyrektor zespołu oraz sposób funkcjonowania organów szkół wchodzących w skład zespołu 

 

§5 

1. Dyrektor zespołu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym 

zespołu oraz jednoosobowym organem wykonawczym szkół wchodzących w skład zespołu. 

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych 

przepisach dla: 

1) kierownika jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Sztumie, którą zarządza 

i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej, 

w tym organizowanie zamówień publicznych, 

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, 

postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych 

na podstawie odrębnych przepisów, 

4) dyrektora szkół wchodzących w skład zespołu opisane w ich odrębnych statutach. 

3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określają odrębne przepisy odnoszące się 

do kompetencji wymienionych w ust. 2 oraz statuty szkół wchodzących w skład zespołu. 

4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy zespołu oraz szkół 

wchodzący w skład zespołu przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie 

do protokołu. 

 

§6 

1. Rady Pedagogiczne szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działającą Radę 

Pedagogiczną szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława 

Staszica w Barlewiczkach. 

2. Połączenie Rad Pedagogicznych szkół wchodzących w skład zespołu nie narusza 

kompetencji określonych dla poszczególnych rad pedagogicznych, w ich odrębnych 

statutach. 



3. Wspólnie działające rady pedagogiczne działają na podstawie wspólnie ustalonego 

Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 

w Barlewiczkach. 

 

§7 

1. Rada Szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach jest 

społecznym organem Szkoły, który uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych 

Szkoły. 

2. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie: 

1) dwóch członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława 

Staszica w Barlewiczkach 

2) dwóch członków Rady Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 

w Barlewiczkach 

3) dwóch członków Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława 

Staszica w Barlewiczkach. 

3. Rada Szkoły działa na podstawie ustalonego Regulaminu Rady Szkoły Zespołu Szkół 

Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach. 

 

§8 

1. Rady Rodziców szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działającą Radę 

Rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 

w Barlewiczkach 

2. Połączenie Rad Rodziców szkół wchodzących w skład zespołu nie narusza kompetencji 

określonych dla poszczególnych Rad Rodziców, w ich odrębnych statutach. 

3. Wewnętrzną strukturę wspólnie działających Rad Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy 

sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół 

Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach, uchwalony przez wspólnie działającą 

Radę Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach. 

 

§9 

1. Samorządy Uczniowskie szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działający 



Samorząd Uczniowski szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach. 

2. Połączenie Samorządów Uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach nie narusza kompetencji określonych 

dla samorządów uczniowskich poszczególnych szkół, w ich odrębnych statutach. 

3. Zasady wybierania i działania organów wspólnie działającego samorządu uczniowskiego 

określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława 

Staszica w Barlewiczkach, uchwalony przez ogół uczniów szkół wchodzących w skład 

zespołu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

 

  



Rozdział V 

Pracownicy zespołu 

 

§10 

1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych 

do wykonania zadań zespołu, w tym do wykonania zadań szkół wchodzących w skład 

zespołu. 

2. Zakresy zadań nauczycieli szkół wchodzących w skład zespołu określają statuty tych szkół. 

3. Obowiązki pracowników niepedagogicznych określa regulamin pracy. 

 

  



Rozdział VI 

Organizacja pracy zespołu 

 

§11 

1. Organizację pracy zespołu określa arkusz organizacyjny zespołu, będący zbiorczym 

arkuszem organizacyjnym szkół wchodzących w skład zespołu. 

 

§12 

1. Zespół organizuje wspólną bibliotekę wypełniającą zadania bibliotek szkół wchodzących 

w skład zespołu. 

2. Zadania biblioteki określa statut szkół. 

3. Zasady pracy biblioteki określa Regulamin biblioteki. 

 

§13 

1. Zespół prowadzi wspólny internat dla uczniów szkół wchodzących w skład zespołu. 

2. Zadania internatu określa statut szkół. 

3.  Zasady pracy internatu określa Regulamin internatu. 

 

  



Rozdział VII 

Ceremoniał zespołu 

 

§14 

1. Zespół Szkół Zawodowych posiada sztandar nadany przez Starostę Powiatu Sztumskiego: 

2. Sztandar składa się z płata, głowicy i drzewca. 

3. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm, koloru 

czerwonego po stronie głównej, a zielonego po stronie odwrotnej. 

4. Na stronie głównej płata, pośrodku, jest umieszczony wizerunek orła srebrnego z koroną, 

ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w odrębnych przepisach, z głową zwróconą  

od drzewca. Nad wizerunkiem orła jest umieszczony na półokręgu napis BÓG, HONOR,  

pod spodem wizerunku napis OJCZYZNA. 

5. Na stronie odwrotu płata, pośrodku jest umieszczone logo Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach (srebrne koło zębate, na którym leży pochylony 

w stronę drzewa cyrkiel oraz złota błyskawica pochylona w stronę przeciwną, na tle tych 

elementów w czerwonym okręgu wpisany jest napis ZSZ w Barlewiczkach). Nad logiem  

na półokręgu umieszczony jest napis wykonany złotymi literami ZESPÓŁ SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH, pod spodem loga zaś napis IM. STANISŁAWA STASZICA. 

6. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie 

znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

 

§15 

1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny: 

1) Poczet Sztandarowy składa się z uczniów szczególnie wyróżniających się na tle 

zespołów klasowych i szkoły, w skład Pocztu Sztandarowego wchodzi dowódca pocztu 

sztandarowego, sztandarowy, asystujący. 

2) Poczet Sztandarowy reprezentuje szkołę na uroczystościach w Szkole i poza nią, 

3) Uczniowie do Pocztu ubrani są w strój galowy, szarfa biało czerwona, białym do góry 

na prawym ramieniu, wiązana przy biodrze oraz białe rękawiczki. 

 

  



Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

 

§16 

1. Sprawy nieuregulowane w Statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące 

tych spraw odrębne przepisy. 

 

 


