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PODSTAWA PRAWNA 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 

502) 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021, poz.1082) 

 

I. NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE 

§ 1 

1. Zespół  Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 37 

jest szkołą publiczną. 

2. Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach składa się z: 

a) Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach w Zespole 

szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, 

b) Technikum w Pyskowicach, w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej  

w Pyskowicach,  

c) Branżowej Szkoły I Stopnia w Pyskowicach w Zespole Szkół im. Marii 

Konopnickiej w Pyskowicach, 

d) Szkoły Policealnej w Pyskowicach w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej  

w Pyskowicach, 

3. W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach tworzy się: 

a)  jedną Radę Pedagogiczną dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu, 

b) jedną Radę Rodziców dla wszystkich typów szkół , o których mowa w ust.2 pkt a-c 

c) jeden Samorząd Uczniowski dla wszystkich typów szkół , o których mowa w ust.2 pkt 

a-c 

d) w Szkole Policealnej w Pyskowicach w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej  

w Pyskowicach tworzy się odrębny Samorząd Słuchaczy. 

§ 2 

1. Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach (dalej zwany: szkołą)  jest jednostką 

budżetową. 

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określa ustawa 

o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości. 
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§ 3 

1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania 

ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają 

przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 4 

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach  jest Powiat 

Gliwicki z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17. 

§ 5 

1. Wszystkie pozostałe kwestie, w tym cele i zadania szkoły,  organy szkoły oraz ich 

kompetencje i  warunki współdziałania,  organizację pracy szkoły, prawa i obowiązki 

uczniów, rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów,  sposób organizacji i realizacji 

działań w zakresie wolontariatu oraz wewnątrzszkolne zasady oceniania są regulowane 

odpowiednio przez Statuty Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej szkoły I 

Stopnia oraz Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, 

 

II. ZMIANA STATUTU 

§ 6 

1.  Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: wszystkich pracowników 

oraz uczniów i ich rodziców. 

2.  Organem kompetentnym do uchwalania statutu i wprowadzenia w nim zmian jest Rada 

Pedagogiczna. 

3.  Wniosek o zmianę statutu może wnieść Dyrektor Szkoły oraz każdy kolegialny organ szkoły, 

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

4.  Projekt zmian w statucie oraz zmiany statutu przygotowuje wyłoniony zespół Rady 

Pedagogicznej. 

5.  Rada Pedagogiczna na zebraniu w formie uchwały przyjmuje lub odrzuca projekt zmian 

w statucie lub projekt statutu. 

6.  Dyrektor Szkoły publikuje jednolity tekst statutu po każdej jego nowelizacji za 

pośrednictwem strony internetowej szkoły. 

7.  Dyrektor Szkoły zapewnia zapoznanie się ze statutem wszystkich członków społeczności 

szkolnej: 
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1) uczniowie zapoznają się ze statutem w ramach godzin wychowawczych oraz na stronie 

internetowej szkoły, 

2) nauczyciele – na stronie internetowej oraz w bibliotece szkolnej, 

3) rodzice – na stronie internetowej oraz w bibliotece szkolnej. 

§ 7 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut Zespołu Szkół im. Marii 

Konopnickiej w Pyskowicach uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2013/2014  

z dnia 17.09.2013 r.  

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem  21.03.2022 r.   

 

 


