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Podstawy prawne statutu: 
 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 

1082 z późniejszymi zmianami) 
 
 

ROZDZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 im. Eugeniusza. Kwiatkowskiego w Myszkowie. 
 

§ 2 
1. W skład Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie wchodzą następujące  

szkoły: 
1) Technikum nr 1 w Myszkowie; 
2) Branżowa Szkoła I stopnia w Myszkowie; 

3) Specjalna Branżowa Szkoła I stopnia w Myszkowie; 
4) Branżowa Szkoła II stopnia w Myszkowie; 
5) I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myszkowie. 

 
2. Siedzibą szkoły jest: Myszków ulica E. Kwiatkowskiego 18, 42-300 Myszków.  
 

§ 3 
 
1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Myszkowski z siedzibą w Myszkowie, ulica 
Pułaskiego 6, 42-300 Myszków. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty z siedzibą           
w Katowicach, ulica Powstańców 41a, 40-024 Katowice. 

 
§ 4 

 
Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom 
społeczności szkolnej, udostępniając go każdemu pracownikowi szkoły, rodzicowi oraz 
uczniowi za pośrednictwem biblioteki szkolnej i strony internetowej szkoły. 
1. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania ze statutem szkoły rodziców  

w czasie zebrań, a uczniów na godzinie do dyspozycji wychowawcy. 
2. Fakt zapoznania rodziców i uczniów należy odnotować w dzienniku elektronicznym.. 
 

ROZDZIAŁ II 
ORGANY ZESPOŁU 

 
§ 5 

1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor Szkoły, 
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2) Rada Pedagogiczna, 
3) Samorząd Uczniowski, 
4) Rada Rodziców. 

2. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  
w granicach swoich kompetencji. 

3. Każdy z organów posiada możliwość rozwiązywania sytuacji spornych wewnątrz szkoły. 
§ 6 

Dyrektor szkoły: 
1. Kieruje działalnością Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie  

i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu Szkół nr 1  

im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie. 
3. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej. 
4. Sprawuje nadzór pedagogiczny. 

§ 7 
Rada Pedagogiczna. 
1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład 
Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni  
w szkołach wymienionych w § 2 ustęp 1 oraz pracownicy zakładów pracy pełniący 
funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z 
młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których 
praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.  

2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z  głosem doradczym, osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w 
tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, jak 
również przedstawiciele pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu 
gospodarczego lub innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów 
zawodowych oraz sektorowych rad do spraw kompetencji.  

3. Typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły 
 

§ 8 
Samorząd Uczniowski. 
1. Samorząd uczniowski Zespołu Szkół rr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie tworzą 

wszyscy uczniowie i słuchacze szkoły. 
2. Rady samorządu poszczególnych typów szkół wybierane są w wyborach bezpośrednich, 

tajnych i równych na zebraniu ogólnym na okres jednego roku. 
3. Rada samorządu Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie wybierana jest 

spośród rad samorządów poszczególnych typów szkół w wyborach tajnych: 
1) w skład Rady samorządu Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie 

wchodzą: 
a) przewodniczący 
b) trzech zastępców przewodniczącego reprezentujących typy szkół 
c) sekretarz 
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d) członkowie 
§ 9 

Rada Rodziców. 
1. Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego stanowi reprezentację 

rodziców uczniów. 
2. W wyborach tajnych wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, którzy 

wchodzą w skład Rady Rodziców działającej w Zespole Szkół nr 1  
im. E. Kwiatkowskiego. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 
przeprowadza się na pierwszym zebraniu wychowawców klas z  rodzicami w każdym 
roku szkolnym. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  
z niniejszym statutem. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
ORGANIZACJA ZESPOŁU 

 
§ 10 

Bezpośrednio dyrektorowi zespołu podlegają: 
1. wicedyrektorzy, 
2. kierownik szkolenia praktycznego, 
3. sekretarz szkoły. 
 

 
ROZDZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 11 
1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zespół posiada własny sztandar i ceremoniał. 
3. Ustala się na dzień 15 grudnia Święto Szkoły, czyli Dzień Patrona. 
4. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 
5. Zmian w Statucie dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej; na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej dyrektor szkoły zobowiązany jest w terminie 7 dni opracować jednolity 
tekst Statutu. 

 
§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ujęte 
w statutach poszczególnych typów szkół. 
 
 
Uchwała nr 60/2022 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  

w Myszkowie z dnia 13.12.2022 roku 

 


