STATUT
Zespołu Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu

§ 1.

1. Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu jest szkołą publiczną, w skład
której wchodzą szkoły ponadpodstawowe: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza i Technikum nr 1 zwane dalej „Szkołami”.
2. Siedziba Zespołu Szkół mieści się przy ul. Sobieskiego 22 w Lublińcu.
3. Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu zawiera postanowienia dla
wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza.
4. Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza nazywany jest dalej „Zespołem”.
5. Zespół używa:
1) podłużnej pieczęci w brzmieniu:
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 22
Tel./Fax 034/351 14 33
NIP 575-10-25-078
2) podłużnej pieczęci w brzmieniu:
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 22
Tel./Fax 034/351 14 33
3) podłużnej pieczęci w brzmieniu:
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. Adama Mickiewicza
TECHNIKUM NR 1
42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 22
Tel./Fax 034/351 14 33
4) Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają dużych urzędowych pieczęci
metalowych okrągłych o średnicy 36 mm z orłem w koronie oraz małych
urzędowych pieczęci metalowych okrągłych o średnicy 20 mm z orłem w koronie
i napisami w otoku właściwych dla każdej szkoły:
-

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Lublińcu,

-

Technikum nr 1 w Lublińcu.

6. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Powiat Lubliniecki, który zapewnia jego
utrzymanie oraz organizacyjne i kadrowe warunki do pełnej realizacji programów
nauczania, a także odpowiada za jego działalność.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
8. Czas trwania cyklu kształcenia w szkołach ponadpodstawowych wynosi:
1) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza – nauka w liceum trwa 4 lata;
2) Technikum nr 1 – nauka w technikum trwa 5 lat.

9. W latach szkolnych od 2019/2010 do 2021/2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza
prowadzi
oddziały
dotychczasowego
trzyletniego
liceum
ogólnokształcącego na dotychczasowych zasadach.
10. W latach szkolnych od 2019/2010 do 2022/2023 Technikum nr 1 prowadzi oddziały
dotychczasowego czteroletniego technikum na dotychczasowych zasadach.
§ 2.

Zespół opracował Misję i Wizję Szkół oraz Model Absolwenta. Stanowią one integralną
cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych
dążeń Szkół.
Motto wynikające z misji Szkół brzmi „Jesteśmy szkołą XXI wieku!”
Jako wysoko wykwalifikowana i permanentnie doskonaląca się kadra pedagogiczna dbamy
o podnoszenie poziomu jakości szkoły i efektów kształcenia, uwzględniając w planowaniu
pracy i określaniu kierunku dążeń dorobek nowoczesnej wiedzy, poziom cywilizacyjny
i wyzwania współczesności.
Opieramy nasze działania na takich wartościach jak uczciwość, odpowiedzialność
i tolerancja. Naszą misją jest zapewnić każdemu uczniowi możliwie wszechstronny rozwój
oraz przygotować do samodzielnego życia.
Pragniemy, aby uczniowie odczuwali satysfakcję ze swoich dokonań oraz mieli poczucie
własnej wartości. Chcemy, aby nasi wychowankowie umieli sprostać wyzwaniom
współczesnego świata. Wspierając rodziców, przygotowujemy uczniów do pełnienia
ważnych ról społecznych i zawodowych. Zależy nam, aby rodzice i uczniowie mieli
satysfakcję z wyboru naszej Szkoły.

§ 3.

Szkoły wymienione w § 1 ust. 1 posiadają własne statuty zgodne ze statutem Zespołu.

§ 4.

Statuty, o których mowa w § 3 zawierają:
1. cele i zadania szkół, w tym cele i zadania programu wychowawczo-profilaktycznego,
2. organy szkół oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki
współdziałania organów oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi;
3. organizację pracy szkół,
4. zakres zadań nauczycieli,
5. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,
6. nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła – w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe;
7. szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe;
8. organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
9. organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
10. prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z
listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;
11. rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do
przyznanej nagrody;
12. rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary;

13. przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o
przeniesienie ucznia do innej szkoły lub skreślić ucznia pełnoletniego z listy uczniów;
14. sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;
15. formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub
losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie;
16. organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z
uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami;
17. organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
18. organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,
wychowania, opieki i profilaktyki;
19. organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie
działalności innowacyjnej.
§ 5.

Tryb wprowadzania zmian w Statucie
1. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
1) organów szkół,
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku
zmiany przepisów.
2. Tryb wprowadzania zmian do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
3. O zmianach w statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organy szkół, organ prowadzący
i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. Zespół publikuje tekst ujednolicony statutu w formie obwieszczenia.

§ 6.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17.10.2019 r. przyjęto do stosowania.

§ 7.

Statut wchodzi w życie dnia 31.10.2019 r.

