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Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2017 r. poz.2128 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U 2017 r. poz.59 i poz.949 ze zm.)
Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych o( Dz. U. 2015 r.
Nr 0,poz. 843)
Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r w sprawie oceniania klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych o( Dz. U. 2017 r. Nr 0,poz. 1534)
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ. U. 2017, poz.
1591)
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. 2012 r. poz. 977),
załącznik nr 4, załącznik nr 5
Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym , kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej umiarkowanym lub znacznym ( Dz. U. 2017
r. poz. 356), załącznik nr 4
Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w
zawodach (Dz. U. poz. 184 oraz z 2015r. poz. 130)
Rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2017r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w
zawodach (Dz. U.2017 poz. 860)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności
zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego(Dz.U. 2019 poz. 991)
Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie praktycznej nauki zawodu Szkoła posiada
tablicę urzędową zawierającą nazwę , numer i miejscowość działania
Rozporządzenie MEN z dnia 13 marca 2017 r w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego ( Dz. U. 2017r. poz. 622)
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U.2003 r. poz.69 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 25 kwietnia 2003 r.( Dz. U. 2017r. poz.
573)
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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie im. Mikołaja Spytka Ligęzy zwany dalej Zespołem,
tworzą następujące szkoły:
1) Technikum nr 4;
2) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6;
3) Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1
2. Siedziba Zespołu znajduje się w Rzeszowie ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12, w której skład wchodzą:
1) budynki przy ulicy Mikołaja Spytka Ligęzy 12;
2) internat przy ulicy Naruszewicza 17.
3. Zespół dysponuje warsztatami gastronomicznymi, w celu organizowania praktycznej nauki
zawodu.
4. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miasto Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rynek 1.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Podkarpacki Kurator Oświaty z
siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15.
6. Zespół jest placówką publiczną, prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie
ramowych planów nauczania i realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę
programową kształcenia ogólnego i podstawę programową kształcenia w zawodach.
7. Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu określają cykl kształcenia w poszczególnych typach
szkół oraz zawody, w których kształcą szkoły.
8. Statut obowiązuje uczniów, nauczycieli, rodziców we wszystkich sprawach związanych z
edukacją, wychowaniem, profilaktyką i opieką, w czasie trwania obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych, zajęć praktycznych, innowacji pedagogicznych, wycieczek szkolnych,
zawodów sportowych i innych imprez szkolnych.
9. Zespół współpracuje z Pracodawcami.
10. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie,
reprezentowany przez dyrektora Zespołu.
11. Zespół jest samorządową jednostką budżetową.
12. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy.
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13. W Zespole działają związki zawodowe:
1) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Pracowników Oświaty i
Wychowania w Rzeszowie;
2) Związek Nauczycielstwa Polskiego.
14. Zasady funkcjonowania związków zawodowych w Zespole regulują odrębne przepisy.
15. Zespół wydaje świadectwa i inne dokumenty na drukach szkolnych. Zasady wydawania, sposób
dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności
określają odrębne przepisy.
16. Zespół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
1) Zespół Szkół Gospodarczych posiada pieczęć określającą nazwę, imię, adres, numer telefonu,
numer faksu, numer NIP, numer Regon;
2) Pieczęć okrągła zawiera nazwę Zespołu, miejscowość i znak orła.
17. Zespół posiada tablicę urzędową zawierającą nazwę , numer i miejscowość działania.
18. Zespół posiada sztandar.

Rozdział II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§2
1. Zespół Szkół stwarza warunki do realizacji celów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
przez szkoły wchodzące w skład Zespołu.
2. Cele i zadania wynikające z przepisów prawa, programów nauczania, programu wychowawczoprofilaktycznego zostały określone w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.
3. Zadaniem Zespołu jest zapewnienie obsługi administracyjnej szkół wchodzących w skład Zespołu.

Rozdział III
ORGANY ZESPOŁU ORAZ ICH KOMPETENCJE
§3
1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
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4) Samorząd Uczniowski.
2. Dyrektor kieruje działalnością szkół wchodzących w skład Zespołu i reprezentuje je na zewnątrz.
3. Szczegółowe zadania Dyrektora oraz zakres odpowiedzialności określają odrębne przepisy.
4. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, w skład, której wchodzą wszyscy nauczyciele.
5. W Zespole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów szkół wchodzących w
skład Zespołu.
6. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w
skład Zespołu.
7. Kompetencje i zasady współdziałania poszczególnych Organów regulują odrębne statuty szkół.

Rozdział IV
ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU
§4
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora na podstawie szkolnych planów nauczania szkół
wchodzących w skład Zespołu.
2. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć dla szkół wchodzących w skład
Zespołu, ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu.

Rozdział V
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW ZESPOŁU
§5
1. Zadania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Zespołu, Warsztatów Szkolnych i
Internatu uregulowane zostały w odrębnych statutach szkół.

Rozdział VI
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
UCZNIÓW
§6
1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania regulują warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
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2. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów regulują odrębne statuty
szkół.

Rozdział VII
ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
§7
1. Kształcenie w Zespole odbywa się poprzez:
1) Kształcenie ogólne;
2)

Kształcenie zawodowe teoretyczne z wyodrębnionymi przedmiotami zawodowymi;

3)

Kształcenie zawodowe praktyczne z wyodrębnionymi przedmiotami zawodowymi;

4) Praktykę zawodową.
2. Zasady organizacji kształcenia zawodowego określają odrębne statuty szkół.

Rozdział VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§8
1. Prawa i obowiązki uczniów uregulowane są w odrębnych statutach szkół.

Rozdział IX
BIBLIOTEKA SZKOLNA
§9
1. Zespół dysponuje biblioteką służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli,
rodziców i innych pracowników.
2. Szczegółową organizację biblioteki określają statuty szkół.

Rozdział X
CEREMONIAŁ SZKOLNY
§ 10
1. Zespół stosuje ceremoniał szkolny.
2. Ceremoniał szkolny stanowi odrębny regulamin.
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Rozdział XI.
WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI
§ 11
1. Zasady współdziałania szkół z rodzicami regulują odrębne statuty szkół.

Rozdział XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Zespołu lub jego zmian.
2. Rada Pedagogiczna uchwala Statut szkoły zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej
2/3 członów regulaminowego jej składu.
3. Z wnioskiem o zmiany w Statucie może wystąpić Dyrektor Szkoły lub grupa członków Rady
Pedagogicznej stanowiąca, co najmniej 1/3 Rady Pedagogicznej, Rada Rodziców lub Samorząd
Uczniowski.
§ 13
1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności
szkolnej.
§ 14
1. Statut obowiązuje od 2września.2019 r.
Ostatnia aktualizacja 29 września.2021 r.
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