Zespół Szkół w Siemiatyczach ul. Kościuszki 43
tel. 655-25-62, fax. 655-22-08, e-mail: sek.lo@wp.pl,
strona internetowa http://www.lo-siemiatycze.edu.pl/

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
W SIEMIATYCZACH

Rozdział I
Postanowienia ogólne o szkole
§1.
1. W skład Zespołu Szkół w Siemiatyczach wchodzą następujące szkoły:
1) Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej;
2) Technikum;
3) Branżowa Szkoła l stopnia.
2. Ilekroć mówi się o szkole bez bliższego określenia ma się na myśli każdą ze szkół
wchodzących w skład zespołu wymienionych w punkcie 1.
3. Siedzibą zespołu szkół jest kompleks budynków przy ul. Kościuszki 43, 17-300
Siemiatycze.
4. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Siemiatycki, ul. Legionów Piłsudskiego 3,
17-300 Siemiatycze.
5. Szkoła jest jednostką budżetową Powiatu Siemiatyckiego
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.
7. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, biblioteka szkolna, gabinet profilaktyki
zdrowotnej, wspólne dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu.
8. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
10. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni w zespole szkół i
wykonują swoje obowiązki dotyczące wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu.

§2.
1. Czas trwania nauki w liceum ogólnokształcącym wynosi:
1) 4 lata w liceum ogólnokształcącym na podbudowie szkoły podstawowej;
2) 3 lata w liceum ogólnokształcącym na podbudowie gimnazjum w latach 2019-2022.
2. Czas trwania nauki w technikum wynosi:
1) 5 lat w technikum na podbudowie szkoły podstawowej;
2) 4 lata w technikum na podbudowie gimnazjum w latach 2019-2023.
3. Czas trwania nauki w Branżowej Szkole l stopnia wynosi:
1) 3 lata w Branżowej Szkole l stopnia na podbudowie szkoły podstawowej,
2) 3 lata w Branżowej Szkole l stopnia na podbudowie gimnazjum w latach 2019-2022,
4.

W liceum ogólnokształcącym tworzy się oddziały z przedmiotami w zakresie
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rozszerzonym.
5.

W technikum kształci się młodzież w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec.

6.

W branżowej szkole I stopnia kształci się młodzież w oddziałach wielozawodowych;

7.

W szkole prowadzony jest dziennik lekcyjny w formie elektronicznej oraz w
uzasadnionych sytuacjach dziennik w formie papierowej, dla wszystkich oddziałów
wchodzących w skład zespołu.

8.

Nauka w szkole odbywa się w języku polskim.

9.

Nabór do szkół wchodzących w skład zespołu odbywa się zgodnie z obowiązującymi
zasadami rekrutacji.

10. Szkoła wydaje świadectwa promocyjne oraz ukończenia liceum ogólnokształcącego,
technikum i branżowej szkoły I stopnia, ich duplikaty oraz inne druki szkolne i dokumenty
zgodnie z przepisami.
11. Na tradycje szkoły składają się określone formy zachowań i działalności szkolnej:
1) oddawanie honorów symbolom państwowym i szkolnym w czasie uroczystości;
2) obecność młodzieży i sztandaru szkoły w czasie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,
patriotyczno – wychowawczych;
3) ślubowanie pierwszoklasistów i uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych
(ostatnich klas kończących daną szkołę);
4) uzgadnianie z Samorządem Uczniowskim kalendarza imprez i uroczystości szkolnych;
5) godność i szacunek okazany byłym pracownikom oraz gościom szkoły;

Rozdział II
Organy szkoły
§3.
1. Organami wspólnymi dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół, są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski;
2. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich
kompetencji.
3. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły, reprezentuje ją
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na zewnątrz oraz realizuje zadania dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu.
4. Wicedyrektor d/s wychowawczych oraz wicedyrektor d/s dydaktycznych realizują zadania
dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu. Wicedyrektor d/s dydaktycznych
zastępuje dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.
5. W szkole działa rada pedagogiczna wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład
Zespołu.
6. W szkole działa rada rodziców, wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład
Zespołu, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
7. W szkole funkcjonuje samorząd uczniowski wspólny dla wszystkich szkół wchodzących
w skład Zespołu. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
8. Kompetencje organów szkoły określają statuty poszczególnych szkół wchodzących w
skład zespołu.

Rozdział III
Organizacja pracy szkoły
§4.
Na terenie szkolnym znajdują się budynki, które służą realizacji celów i zadań wszystkich
szkół wchodzących w skład zespołu:
1. Budynek do zajęć dydaktycznych w tym:
a) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
b) sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna, siłownia,
c) biblioteka szkolna z czytelnią i Szkolnym Centrum Multimedialnym,
d) gabinet profilaktyki zdrowotnej,
e) sklepik,
f) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
g) archiwum,
h) szatnia,
2. Boiska szkolne.
3. Budynek stołówkowo-magazynowy.
4. Budynki garażowo-magazynowe.

§5.
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają obowiązujące przepisy.
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2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i organizacyjne szkoły może w
danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych w wymiarze do 10 dni dla liceum ogólnokształcącego i technikum
oraz 6 dni dla branżowej szkoły I stopnia.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny zespołu szkół opracowany przez dyrektora szkoły na
podstawie szkolnych planów nauczania w poszczególnych szkołach wchodzących w skład
zespołu.
4. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb
rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb
i problemów występujących w społeczności szkolnej, wspólny dla wszystkich szkół
wchodzących w skład Zespołu.
5. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom, pracownikom oraz wszystkim osobom
przebywającym w budynku i na terenie szkoły.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe.
§6.
1.

Wszystkie szczegółowe

uregulowania zawarte są w statutach poszczególnych szkół

wchodzących w skład zespołu.

§7.
1. Szkoły wchodzące w skład zespołu używają pieczęci nagłówkowych o treści:
1) Zespół Szkół w Siemiatyczach
Liceum Ogólnokształcące im. KEN
17 – 300 Siemiatycze
ul. T. Kościuszki 43
2) Zespół Szkół w Siemiatyczach
Technikum
17 – 300 Siemiatycze
ul. T. Kościuszki 43
3) Zespół Szkół w Siemiatyczach
Branżowa Szkoła I stopnia
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17-300 Siemiatycze
ul. T. Kościuszki 43
4) Zespół Szkół w Siemiatyczach
17 – 300 Siemiatycze
ul. T. Kościuszki 43
REG.050508857 NIP 544-12-07-678
EKD 802110
5) Zespół Szkół w Siemiatyczach
17 – 300 Siemiatycze
ul. T. Kościuszki 43
tel./fax./085/6552208, 6552562
2. Księgowość Zespołu Szkół używa stempla:
Zespół Szkół
w Siemiatyczach
3. Dla poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu używa się pieczęci okrągłej
dużej i małej.
4. Dyrektor szkoły posługuje się pieczęcią o nazwie: Dyrektor Szkoły, imię i nazwisko
aktualnego dyrektora wraz z tytułem naukowym.

§8.
1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców,
dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
2. Statut jest dostępny w sekretariacie, bibliotece i na stronie internetowej szkoły. Jest
udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom.
4. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ
prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.
5. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.
6. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane
odrębnymi przepisami.
7. Statut obowiązuje od dnia podjęcia uchwały Rady pedagogicznej
8. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę nr 32/2019 z dnia 27.11.2019r.
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