
 

 

 

 

 

 

STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

w SIERAKOWICACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO 

„Dobrą szkołą jest ta szkoła,  

która  doprowadza do rozwoju uczniów”  



§ 1. 

1. Określa się nazwę szkoły jako: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, zwany dalej Zespołem. 

2. Siedzibą Zespołu jest budynek znajdujący się w Sierakowicach przy ul. Dworcowej 3. 

 

§ 2. 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Kartuski. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Pomorski Kurator 

Oświaty.  

§ 3. 

1. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach wchodzą: 

1)  szkoły dla młodzieży 

a) Liceum Ogólnokształcące w Sierakowicach 

- podbudowa programowa – szkoła podstawowa 

- czas trwania cyklu kształcenia – 4 lata 

b) Technikum w Sierakowicach 

- podbudowa programowa – szkoła podstawowa 

- czas trwania cyklu kształcenia – 5 lat 

2) szkoły dla dorosłych 

a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierakowicach 

- podbudowa programowa – szkoła branżowa I stopnia 

- czas trwania cyklu kształcenia – 3 lata 

b) Kwalifikacyjne kursy zawodowe - kształcenie dorosłych w formie 

pozaszkolnej 

- podbudowa programowa – wszystkie typy szkół 

- czas trwania cyklu kształcenia – 3 semestry. 

2. Technikum w Sierakowicach kształci w następujących zawodach: 

1) Technik ekonomista; 

2) Technik żywienia i usług gastronomicznych; 

3) Technik agrobiznesu; 

4) Technik technologii żywności; 

5) Technik rachunkowości. 

 

 



§ 4. 

1. Zespół działa na trzech płaszczyznach: 

1) administracyjnej; 

2) finansowej; 

3) oświatowej w zakresie prowadzenia szkół dla młodzieży i dorosłych.  

 

§ 5. 

1. Działalnością Zespołu kieruje dyrektor Zespołu. 

2. Dyrektor Zespołu pełni jednocześnie funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Technikum. 

3. Funkcję, o której mowa w ust. 2, pełni nauczyciel posiadający odpowiednie przygotowanie 

pedagogiczne do pracy w szkole danej szkole. 

4. Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole 

pracowników. 

§ 6. 

1. Dyrektor zespołu dysponuje środkami finansowymi zespołu określonymi przez Powiat 

Kartuski w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie.  

2. W planie finansowym Zespołu wyodrębnia się części planu dotyczące Liceum, 

Technikum i specjalnej organizacji nauki. 

3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową i materialną zgodnie z zasadami prawa 

budżetowego i wymaganiami określonymi przez politykę rachunkowości. 

4. Obsługę finansową zespołu prowadzi księgowość zespołu. 

§ 7. 

1. Zespół używa niepełnej i pełnej pieczęci nagłówkowej o treści:  

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach ul. Dworcowa 3,  

83-340 Sierakowice tel./fax 58 6 816-270; 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące w Sierakowicach,   

83-340 Sierakowice; ul. Dworcowa 3; 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Technikum w Sierakowicach,  

83-340 Sierakowice, ul. Dworcowa 3. 

2. Szkoła używa małej i dużej pieczęci urzędowej o treści: 

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. 



§ 8. 

1. Szczegółową organizację Liceum oraz Technikum regulują oddzielne statuty tych 

placówek. 

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych posiada odrębny statut szkoły. 

3. W zespole prowadzi się Kwalifikacyjne kursy zawodowe na zasadach określnych 

odrębnymi przepisami oraz regulaminem organizacji i prowadzenia kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych. 

4. W sytuacjach tego wymagających wprowadza się odrębne przepisy i zasady 

funkcjonowania szkoły w postaci regulaminów i procedur opracowanych na podstawie 

odrębnych przepisów prawa. 

 

§ 9. 

1. Szkoły zespołu posiadają wypracowaną misję i wizję szkoły oraz model absolwenta. 

Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń 

jest jednym z głównych celów działalności szkół.    

 

§ 10. 

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych funkcjonują odrębne rady pedagogiczne: 

1) Rada Pedagogiczna szkół dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; 

2) Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

2. Wyżej wymienione rady tworzą Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, 

która zwoływana jest w sprawach dotyczących zarówno szkół dla młodzieży, jak i szkoły 

dla dorosłych. 

3. Radom Pedagogicznym wymienionym w ust. 1 przewodniczy dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. 

4. Dla wymienionych w ust. 1 Rad Pedagogicznych prowadzi się dwie Księgi protokołów: 

1) Rady Pedagogicznej szkół dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; 

2) Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

5. Zmiany niniejszego statutu dokonuje rada pedagogiczna Zespołu. 

 


