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Podstawa prawna:  

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 

1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) 

2. Ustawa z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 

1078, 1287, 1680, 1681)  

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

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203 z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 

1287) 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 

2019 r. poz. 730, 1287) 

5. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, 2432, z 2019 r. poz. 

534, 1287) 

6. Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 

526) 

7. Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo oświatowe 

8. Przepisy wykonawcze do ustawy o systemie oświaty 
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ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1 

1. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. inż. Józefa Marka 

w Mszanie Dolnej, zwany dalej „ Zespołem”. 

2. Siedziba Zespołu mieści się przy ulicy Józefa Marka 2 w Mszanie Dolnej.  

3. W skład Zespołu wchodzą następujące typy szkół:  

a) Technikum; 

b) Branżowa Szkoła I Stopnia; 

c) Szkoła Policealna; 

d) Liceum Ogólnokształcące; 

e) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

4. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają odrębne statuty.  

5. Organem prowadzącym jest Powiat Limanowski z siedzibą przy ulicy Józefa Marka 9  

w Limanowej.  

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w 

Krakowie.  

7. Zespół może zmienić profil kształcenia w poszczególnych latach w miarę potrzeb 

rynku pracy i możliwości kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 2 

Ilekroć w statucie jest mowa o:  

1) Zespole należy przez to rozumieć  Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. inż. Józefa 

Marka w Mszanie Dolnej; 

2) Szkole  -  należy przez to rozumieć  Technikum, Szkołę Branżową I Stopnia, Szkołę 

Policealną, Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. inż. Józefa Marka w 

Mszanie Dolnej. 

3) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, 

który jest jednocześnie dyrektorem szkół wchodzących w skład Zespołu; 
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4) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia technikum, branżowej szkoły I stopnia, 

słuchacza szkoły policealnej, liceum ogólnokształcącego oraz liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych.  

 

§ 3 

1. Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania 

szkołami wchodzącymi w jego skład.  

2. Zadaniem zespołu jest:  

1) zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących w 

skład zespołu; 

2) zarządzanie i administrowanie szkołami wchodzącymi w skład zespołu; 

3)  organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkół; 

4) prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół wchodzących 

w jego skład.  

3. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu -  jednocześnie Dyrektor szkół wchodzących w skład Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu - jednocześnie Rada Pedagogiczna szkół wchodzących 

w skład Zespołu;  

3) Samorząd Uczniowski – jednocześnie Samorząd Uczniowski Technikum, Szkoły 

Branżowej I Stopnia oraz Liceum Ogólnokształącego; 

4) Samorząd Słuchaczy – jednocześnie Samorząd Słuchaczy Szkoły Policealnej oraz 

Samorząd Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.  

4. Kompetencje organów określają statuty poszczególnych typów szkół wchodzących w 

skład Zespołu.  

5. Organizację pracy Zespołu określa arkusz organizacyjny Zespołu, będący zbiorczym 

arkuszem organizacyjnym szkół wchodzących w skład Zespołu. 

6. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych 

zatrudnionych do wykonania zadań Zespołu w tym do wykonania zadań szkół 

wchodzących  w skład Zespołu.  

7. Zakres zadań nauczycieli szkół wchodzących w skład Zespołu oraz pracowników szkoły 

określają statuty poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu.  
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DZIAŁ 2 

CEREMONIAŁ ZESPOŁU  

§ 4 

1. Zespół posiada własny ceremoniał, poprzez który uczy właściwego stosunku do 

symboli narodowych: godła, flagi i hymnu. 

2. Zespół posiada własny Sztandar i Patrona.  

3. Sztandarem opiekuje się trzyosobowy poczet sztandarowy wybrany spośród uczniów 

pod kierunkiem wyznaczonego przez Dyrektora nauczyciela. Sztandar jest 

przechowywany w gablocie umieszczonej na honorowym miejscu w holu szkoły. 

4. Poczet sztandarowy Zespołu bierze udział w uroczystościach szkolnych i 

pozaszkolnych. 

5. Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. 

Insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego 

ramienia do lewego boku i białe rękawiczki. 

6. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod 

głowicą (orłem). 

7. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży 

niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu. 

8. Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru 

wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy 

podaje osoba prowadząca uroczystość. 

9. Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. 

Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz 

pochyla sztandar. 

10. Sztandar oddaje honory: 

1) na komendę „do hymnu”; 

2) w czasie wykonywania „Roty”; 

3) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych; 

4) podczas opuszczenia trumny do grobu; 

5) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci; 

6) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły; 

7) w trakcie uroczystości kościelnych. 
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11. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) ślubowanie klas pierwszych; 

3) uroczystości państwowych; 

4) zakończenie roku szkolnego; 

5) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe. 

12. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych na komendę prowadzącego 

uroczystość: 

1) „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę 

zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij”; 

2) „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki 

hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej; 

3) „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego 

zakończenia komendą „Spocznij”; 

4) „Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: 

„Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują 

postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę 

„Spocznij”. 

13. Flaga eksponowana jest z okazji świąt państwowych i uroczystości szkolnych. 

14. Hymn - Mazurek Dąbrowskiego śpiewany jest tylko w chwilach szczególnie 

uroczystych - inauguracje i zakończenie roku szkolnego oraz podczas świąt 

państwowych. 
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Rozdział 3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 5 

1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

§ 6 

1. Zmiany w statucie Zespołu uchwala Rada Pedagogiczna. 

2. W sprawach nieuregulowanych w statucie Zespołu zastosowanie mają aktualnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

3. Kurator oświaty może uchylić statut Zespołu lub niektóre jego postanowienia jeżeli są 

sprzeczne z prawem. 

4. Statut jest opublikowany w formie pisemnej i elektronicznej. 

§ 7 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2020 r. nr 3/2020/2021 Statut Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej wchodzi w życie z dniem  

1 września 2020 r.  

 


