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stan prawny na dzień 29 listopada 2019 r.  



 

Podstawy prawne: 

 

1. Uchwała Rady Powiatu nr XXVI/230/02 z dnia 31.01.2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 
w Tułowicach 

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.); 

3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 
1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120 poz. 526); 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.); 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.); 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.); 

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215); 

8. Akty wykonawcze Ministerstwa Edukacji Narodowej wydane na podstawie ustaw: Prawo 
oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela; 

9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.); 

10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781); 

11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.); 

12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1111 ze zm.); 

13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2086); 

14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2096 ze zm.); 

15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 
1282); 

16. Ustawa z 22.grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2153 
ze zm.). 
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DZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 Rozdział 1
Informacje ogólne o szkole 

 Zespół Szkół w Tułowicach jest placówką publiczną. § 1.

 1. W skład Zespołu Szkół w Tułowicach wchodzą: § 2.

 Publiczne Technikum Leśne Zespołu Szkół w Tułowicach; 1)

 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Tułowicach. 2)

 Działalność Publicznego Technikum Leśnego Zespołu Szkół w Tułowicach reguluje Statut 2.
Publicznego Technikum Leśnego Zespołu Szkół w Tułowicach. 

 Działalność Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach reguluje 3.
Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach. 

 Siedzibą Zespołu Szkół w Tułowicach jest budynek położony w miejscowości Tułowice, § 3.
przy ul. Zamkowej 1. 

 Zespół Szkół w Tułowicach jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę § 4.
finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

 Organem prowadzącym Zespół Szkół w Tułowicach jest Powiat Opolski. § 5.

 Organem nadzorującym Zespół Szkół w Tułowicach jest Opolski Kurator Oświaty. § 6.

 Kierunki kształcenia ustala Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach, w uzgodnieniu § 7.
z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia co do 
zgodności z potrzebami rynku.  

 Zespół Szkół w Tułowicach używa następujących pieczęci: § 8.

 

 

 

 

DZIAŁ II 
Organy Zespołu Szkół w Tułowicach 

 Rozdział 1
Organy Zespołu Szkół w Tułowicach 

 Organami Zespołu Szkół w Tułowicach są: § 9.

 Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach; 1)
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 Rada Pedagogiczna; 2)

 Rada Rodziców;  3)

 Samorząd Uczniowski. 4)

 Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach jest Dyrektorem szkół wchodzących w skład § 10.
Zespołu Szkół w Tułowicach. 

 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Tułowicach jest Radą Pedagogiczną szkół § 11.
wchodzących w skład Zespołu Szkół w Tułowicach. 

 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Tułowicach jest Radą Rodziców szkół wchodzących w § 12.
skład Zespolu Szkół w Tułowicach. 

 Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Tułowicach jest Samorządem Uczniowskim § 13.
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Tułowicach. 

Dział III 
Organizacja szkoły 

 Rozdział 1
Baza szkoły 

 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła, posiada: § 14.

 pracownie przedmiotowe: 1)

a) sala nr 2 – pracownia fizyki, chemii i biologii, 

b) sala nr 9 – pracownia przedmiotów zawodowych, 

c) sala nr 10 – pracownia matematyki, 

d) sala nr 11 – pracownia komputerowa z 24 stanowiskami, 

e) sala nr 12 – pracownia przedmiotów zawodowych, 

f) sala nr 13 – pracownia języka angielskiego, 

g) sala nr 16 – pracownia języka polskiego, 

h) sala nr 17 – pracownia przedmiotów zawodowych, 

i) sala nr 18 – pracownia matematyki i edukacji dla bezpieczeństwa, 

j) sala nr 22 – pracownia historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego, 

k) sala nr 23 – pracownia języka niemieckiego, 

l) sala nr 24 – pracownia historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego, 

m) sala nr 25 – pracownia biologii i geografii, 

n) sala nr 26 – pracownia języka angielskiego; 

 bibliotekę z czytelnią; 2)

 Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej; 3)

 strzelnicę laserową; 4)
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 salę gimnastyczną; 5)

 basen; 6)

 boisko sportowe wielofunkcyjne; 7)

 siłownię; 8)

 gabinet terapii pedagogicznej; 9)

 gabinet medycyny szkolnej; 10)

 pokój nauczycielski; 11)

 gabinet Samorządu Uczniowskiego; 12)

 archiwum; 13)

 szatnię. 14)

 Wszystkie pracownie przedmiotowe oraz pozostałe pomieszczenia są odpowiednio 2.
wyposażone adekwatnie do funkcji jaką spełniają. 

 Szczegółowe wyposażenie poszczególnych pracowni i pozostałych pomieszczeń jest ujęte 3.
w księgach inwentarzowych prowadzonych przez dział księgowości. 

 Opiekunowie pracowni oraz pozostałych pomieszczeń są odpowiedzialni za powierzone im 4.
mienie. 
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  Rozdział 2
Schemat organizacyjny Zespołu Szkół w Tułowicach 

 Schemat § 15.
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 Rozdział 3
Pracownicy Zespołu Szkół w Tułowicach 

 1. Pracownikami Zespołu Szkół w Tułowicach są: § 16.

 nauczyciele;  1)

 pracownicy administracji; 2)

 pracownicy obsługi.  3)

 Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają 2.
odrębne przepisy.  

 1. Nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielami regulują zapisy Karty Nauczyciela. § 17.

 Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w szkole na umowę o pracę są 2.
pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach 
samorządowych. 

 1. Pracownik administracji i obsługi zatrudniony w szkole zobowiązany jest § 18.
przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie 
szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. 

 Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 2.

 przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 1)

 wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 2)

 udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 3)
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest 
zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

 dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 4)

 zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 5)
podwładnymi oraz współpracownikami; 

 zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 6)

 stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 7)

 sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 8)

 złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych w zakresie 9)
prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy. 

 Stanowiska kierownicze w szkole. § 19.

 Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące stanowiska 1.
kierownicze: 

 Główny Księgowy; 1)

 Kierownik gospodarczy; 2)

 Kierownik internatu. 3)
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 Stanowiska wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, w przypadkach 2.
uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy Dyrektor szkoły, za zgodą organu 
prowadzącego. 

 1.W Zespole Szkół w Tułowicach obowiązuje Regulamin Pracy Zespołu Szkół § 20.
w Tułowicach, ustalony przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
działającymi w placówce. 

 Każdy pracownik administracji i obsługi jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień 2.
zawartych w Regulaminie Pracy.  

 W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym § 21.
względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników szkoły. 

 W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem § 22.
statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez 
stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. 

 Rozdział 4
Rada Pedagogiczna 

 1. Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Tułowicach tworzą Radę Pedagogiczną § 23.
Zespołu Szkół w Tułowicach. 

 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Tułowicach zwana dalej Radą, jest kolegialnym 2.
organem szkoły powołanym do realizacji jej zadań statutowych w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki. 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: § 24.

1) Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach jako przewodniczący; 

2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Tułowicach bez względu na rodzaj 
stosunku pracy i jej wymiar czasu jako członkowie. 

 W zebraniach Rady mogą brać również udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone 2.
przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, w szczególności: 

1) przedstawiciele Rady Rodziców; 

2) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego; 

3) pracownicy niepedagogiczni. 

 Udział osób wymienionych w ust. 2 może zostać ograniczony do konkretnych punktów 3.
obrad. 

 Członek Rady jest zobowiązany do: § 25.

1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich 
członków rady; 

2) przestrzegania postanowień prawa oświatowego oraz zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół 
w Tułowicach; 
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3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady, jej komisji lub zespołów, 
do których został powołany, oraz wewnętrznym samokształceniu w ramach 
Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli; 

4) realizowania uchwał Rady nawet jeśli zgłosił do nich swoje zastrzeżenia; 
5) składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań; 
6) przestrzegania tajemnicy służbowej i nieujawniania spraw omawianych na posiedzeniach 

Rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli lub 
pracowników szkoły. 

 Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. § 26.

 1. Głosowanie nad przyjęciem uchwały może się odbywać w trybie jawnym lub § 27.
tajnym, przy czym tryb głosowania nad uchwałą ustala Rada w głosowaniu jawnym. 

 Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki przez członków Rady, natomiast 2.
głosowanie tajne poprzez wypełnienie karty do głosowania. 

 Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady, natomiast głosowanie tajne 3.
trzyosobowa komisja skrutacyjna, której członkowie wybierani są spośród obecnych na 
zebraniu członków. 

 Osoby zaproszone na posiedzenie Rady i niebędące jej członkami, posiadają głos doradczy 4.
i nie biorą udziału w głosowaniu. 

 Członkowie Rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu Rady jej 5.
przewodniczącemu na piśmie.  

 Posiedzenia Rady są protokołowane. § 28.

 Rozdział 5
Praktyki studenckie 

 1. Zespół Szkół w Tułowicach może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia § 29.

nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne 

(nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem 

szkoły lub - za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli 

lub szkołą wyższą.  

 Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za 2.

dokumentację praktyk studenckich odpowiada Dyrektor szkoły. 

DZIAŁ IV 

Przepisy końcowe 

 W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają § 30.
odpowiednio przepisy Statutu Publicznego Technikum Leśnego Zespołu Szkół w Tułowicach lub 
Statutu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach. 


