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 Załącznik do  

Uchwały Nr 16/2022 

Rady Pedagogicznej  

z dnia 18.10.2022 r. 

  

 

  

  

SSTTAATTUUTT  

ZZEESSPPOOŁŁUU  SSZZKKÓÓŁŁ  SSKKÓÓRRZZAANNOO--OODDZZIIEEŻŻOOWWYYCCHH,,  SSTTYYLLIIZZAACCJJII                                                                  

II  UUSSŁŁUUGG    WW  RRAADDOOMMIIUU  

  UULL..    ŚŚNNIIAADDEECCKKIICCHH    55    

(tekst ujednolicony) 

Stan prawny na dzień 17.10.2022 r. 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  11  

§ 1 

ZZAASSAADDYY  OOGGÓÓLLNNEE  

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:  

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

1082 oraz z 2022 r. poz.655, poz. 1079, 1116 i 1383).  

2. Ustawa   z   dnia 7  września     1991 r.  o     systemie    oświaty   (tekst jedn. Dz.U.               

z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r., poz. 583 i poz. 1116). 

     3.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe   

            (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245   oraz   z  2019 r. poz.   1287                      

             i  2022 r. i z 2022 r., poz. 1116). 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762                  

z późn.zm.). 

4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku                            

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 682, 

683 , 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383). 

5. Konwencja o prawach dziecka (Dz.U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 z późn.zm.). 

 

§ 2 

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji                 

i Usług z siedzibą w Radomiu przy ulicy Śniadeckich 5; 

2) dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Skórzano-

Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu; 

3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną                   

Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu; 

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915  z późn.zm.);  

5) ustawie prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.  

– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z póżn.zm.); 

6) ustawie przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – należy przez to 

rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.60, 949,2203 z późn.zm.); 

7) statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, 

Stylizacji i Usług w Radomiu; 

8) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, 

Stylizacji i Usług w Radomiu; 

9) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców dziecka a także osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

10) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono 

jeden oddział w szkole; 

11) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Zespołu 

Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu; 

12) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty; 

13) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Radom; 

14) MEiN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
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§ 3 

INFORMACJE  O  SZKOLE 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług Radomiu. 

Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Śniadeckich 5 w Radomiu. 

2. Organem założycielskim Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług           

w Radomiu jest Gmina Miasta Radomia. 

3. Organem prowadzącym  Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług             

w Radomiu  jest  Gmina Miasta Radomia. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół Skórzano-

Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

5. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu zewnętrznie. Na potrzeby szkoły 

dopuszcza się użycie następującej nazwy ZSSOSiU. 

6. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki 

szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez szczegółowe przepisy władz 

oświatowych. 

7. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

8. Zasady prowadzonej przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

9. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zarazem podejmuje działania 

zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie 

dla ich prawidłowego rozwoju systematycznie aktualizuje oprogramowanie 

zabezpieczające. 

10. Statut szkoły określa szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego. 

 

 

§ 4 

1. W skład Zespołu wchodzi: 

1) 4-letnie Technikum na podbudowie gimnazjum; 

2) 5-letnie Technikum na podbudowie szkoły podstawowej 

3) Branżowa Szkoła I-go stopnia, 3-letnia na podbudowie szkoły podstawowej; 

4) Branżowa Szkoła II-go stopnia, 2-letnia na podbudowie Branżowej Szkoły I-stopnia. 

 

§ 5 

1.Czas   trwania    nauki   w    szkole dziennej   w poszczególnych specjalnościach odbywa się                  

   w oparciu o ramowe plany nauczania i wynosi: 

 

   § 6 

1.Szkoła posiada warsztaty szkolne, które pracują w oparciu o szczegółowo opracowany 

regulamin.  

2.W pracowniach warsztatów szkolnych odbywają się zajęcia praktycznej nauki zawodu                     

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

3. Każda pracownia posiada opracowany regulamin. 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ    22  

CCEELLEE    II  ZZAADDAANNIIAA  

 

§ 7 

1.Zespół  Szkół  Skórzano-Odzieżowych,  Stylizacji   i   Usług   w    Radomiu   realizuje   cele                       

  i   zadania   wynikające z przepisów   prawa   oświatowego   oraz  sposób ich  wykonywania,  

  realizuje   zapisy    zawarte   w    podstawie programowej kształcenia  ogólnego i   podstawie  

  programowej    kształcenia    w      zawodach,   szkolnym    zestawie   programów nauczania   

  przedmiotów   ogólnokształcących      i       programów    nauczania     dla   zawodu,    zapisy                                      

  oraz  respektuje zobowiązania wynikające     z   Konwencji   o    Ochronie   Praw  Człowieka                    

  i   Podstawowych    Wolności    oraz     innych    ratyfikowanych  umów międzynarodowych. 

2.Szczegółowe cele i zadania szkół wchodzących w skład zespołu określają ich statuty. 

 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  33  

OORRGGAANNYY    ZZEESSPPOOŁŁUU      SSZZKKÓÓŁŁ    SSKKÓÓRRZZAANNOO--OODDZZIIEEŻŻOOWWYYCCHH,,  SSTTYYLLIIZZAACCJJII                                                      

II    UUSSŁŁUUGG    WW    RRAADDOOMMIIUU    II    IICCHH    ZZAADDAANNIIAA        

§ 8 

1. Organami Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu są:  

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna w skład której, wchodzą nauczyciele zatrudnieni   w Zespole; 

3) Samorząd Uczniowski składający  się z przedstawicieli   uczniów   szkół   wchodzących                           

    w skład Zespołu; 

4) Rada Rodziców, składająca się   z   przedstawicieli   rodziców   uczniów wszystkich klas    

    wchodzących w skład Zespołu. 

 

§ 9 

1.W celu harmonijnego współdziałania organów Zespołu, a także rozwiązywania zaistniałych 

sporów niezbędne jest przestrzeganie zasady bieżącej wymiany informacji pomiędzy 

organami o podejmowanych działaniach i decyzjach. 

2. W przypadku powstania sytuacji konfliktowych Dyrektor Zespołu podejmuje rolę 

mediatora w celu rozwiązania konfliktu. 

 

§ 10 

1.Zespołem kieruje dyrektor, przy pomocy wicedyrektora i kierownika warsztatów szkolnych. 

2. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem szkół wchodzących w skład zespołu. 

3. Stanowisko dyrektora Zespołu powierza i odwołuje Prezydent Miasta Radomia. 

4.Ogólny   zakres kompetencji,   zadań   i  obowiązków  dyrektora   szkoły    określa    ustawa                 

   prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe. 

5. Dyrektor szkoły: 

    1) kieruje bieżącą działalnością szkoły  jako jednostką samorządu terytorialnego; 

    2) reprezentuje szkołę  na zewnątrz; 

    3) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych  w szkole. 

     

 

§ 11 

1. Statuty szkół, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji                   

i Usług w Radomiu, nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu. 

2. Zasady postępowania w sprawie uchwalenia statutu i wprowadzenia zmian w statucie 

Zespołu określa ustawa. 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ    44  

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

§ 12 

Statut Szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: 

uczniów, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły, rodziców (prawnych opiekunów). 

 

§ 13 

1. Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w  Radomiu   używa    pieczęci  

 urzędowych i stempli zgodnie  z odrębnymi przepisami. Zespół używa nazwy Zespołu                          

w pełnym brzmieniu. 

2. Zespół może posiadać wspólny sztandar, godło oraz wspólny ceremoniał. 

3. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków, sposób dokonywania ich 

sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają 

odrębne przepisy. 

4. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

5. Zespół jest jednostką budżetową. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej                                 

i  materiałowej określają odrębne przepisy. 

6. Sprawy nie uregulowane w niniejszym statucie regulują statuty szkół wchodzące w skład 

Zespołu. 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły……………………….. 

 

 

Dyrektor 

 


