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ROZDZIAŁ I 

 

PODSTAWA PRAWNA STATUTU 

§ 1 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze 

zm.,  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 

61, poz. 624, z późn. zm.);   

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2019 

r. poz. 502);  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i 

szkołach (Dz. U. poz. 155, z 1993 r. poz. 390, z 1999 r. poz. 753 oraz z 2014 r. poz. 

478 ze zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 373);  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 ze zm.);  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2020 r. poz. 1537 ze zm.);  

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz 

organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569);  



11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 214 ze zm.).  

12. Inne przepisy wykonawcze dotyczące szkół publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ II 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 2 

 

1. Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 2939 r. w Kolbuszowej, zwany 

dalej „Zespołem Szkół” lub ”Szkołą”, funkcjonuje na podstawie: 

1) Zarządzenia Nr 13/76 Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dnia 15 

listopada 1976 roku w sprawie powołania zbiorczego zakładu szkolnego pod nazwą 

„Zespół Szkół Zawodowych” w Kolbuszowej;  

2) Uchwały Nr XLII/227/2002 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 21 czerwca 2002 

roku w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Zawodowych im. Bohaterów Września w Kolbuszowej w szkoły 

ponadgimnazjalne oraz zmiany nazwy Zespołu; 

3) Uchwały Nr IV/38/03 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 30 stycznia 2003 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/227/2002 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 

21 czerwca 2002 roku w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Bohaterów Września w 

Kolbuszowej w szkoły ponadgimnazjalne oraz zmiany nazwy Zespołu 

4) Uchwały Nr XXXIII/5186/2017 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 26 

października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych 

im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej w ponadpodstawową Szkolę 

Branżową I stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r 

w Kolbuszowej 

5) Uchwały Nr X/57/2019 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w 

sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum wchodzącego w 

skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej 

w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 

1939 r w Kolbuszowej 

§ 3 

 

1. Siedziba Szkoły mieści się w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara 2 

 

 



§ 4 

 

1. Szkoła nosi imię Bohaterów Września 1939 r. na podstawie zarządzenia Kuratora 

Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dnia 09 maja 1988 roku Nr 0.W.-IV-50111/7/88 

w sprawie nadania imienia ZESPOŁOWI SZKÓŁ ZAWODOWYCH W 

KOLBUSZOWEJ. 

§ 5 

 

1. Szkoła posługuje się podłużną pieczęcią o treści:  

Zespół Szkół Technicznych  

im. Bohaterów Września 1939 r.  

ul. Janka Bytnara 2, 36-100 Kolbuszowa, 

 tel./fax (017) 22 71 632,  

NIP 814-14-04-755, Regon 000186246 

§ 6 

 

1.  Szkoła używa tablicy o treści: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH  

im. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 r.  

W KOLBUSZOWEJ 

§ 7 

 

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Kolbuszowski, zwany dalej organem 

prowadzącym.  

2. Zespół Szkół Technicznych jest jednostką budżetową tego organu. 

3. Obsługę ekonomiczno-administracyjną Szkoły prowadzi Biuro Obsługi Jednostek 

Samorządu Powiatowego, które mieści się w budynku Starostwa Powiatowego.  

§ 8 

 

1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w 

Rzeszowie  

 

 

 

 



ROZDZIAŁ III 

 

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 9 

 

1. Zespół szkół tworzą szkoły ponadpodstawowe:  

 1) Technikum 5 - letnie  

 2) Szkoła Branżowa I Stopnia 3 - letnia  

§ 10 

 

2. W technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.  

prowadzi się kształcenie w zawodach określonych w statucie tej szkoły.  

3. W szkole branżowej I stopnia w Zespole Szkół  Technicznych im. Bohaterów Września 

1939 r. prowadzi się kształcenie w zawodach określonych w statucie tej szkoły. 

4. Zawody, w których kształci Szkoła, ustala Dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym Szkołę oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowej i Wojewódzkiej Rady 

Rynku Pracy  

§ 11 

 

1. Organami Zespołu Szkół Technicznych są: 

1)  Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej 

jest dyrektorem każdej Szkoły wchodzącej w skład Zespołu – wymienionych w § 9 

ust.1, 2 

3. W Szkole, za zgodą organu prowadzącego, tworzy się stanowisko wicedyrektora i 

kierownika szkolenia praktycznego. 

4. Stanowisko wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego powierza i odwołuje z 

niego Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 

5. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego 

określa Dyrektor, powierzając to stanowisko. 

6. Organy kolegialne, o których mowa w ust. 1 są organami wspólnymi dla wszystkich 

szkół wchodzących w skład Zespołu szkół. 



§ 12 

 

1. Cele i zadania Zespół Szkół Technicznych wynikają z przepisów prawa oświatowego, 

a także uwzględniają Program Wychowawczo - Profilaktyczny dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów Zespołu Szkół oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa 

w odrębnych przepisach.  

§ 13 

 

1. Dyrektor Zespołu Szkół wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z 

funkcjonowaniem Zespołu Szkół Technicznych. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół, w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej 

odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt 

pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej oraz 

jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ IV 

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

§ 14 

 

1. Zespół Szkół Technicznych ma prawo posiadania sztandaru, nadane przez Kuratora 

Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dnia 27 kwietnia 1988 r. w oparciu o zarządzenie 

Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 sierpnia 1980 r. (Nr DW 5/I-34/80). 

2. Zespół Szkół Technicznych posiada logo wspólne dla całego Zespołu 

3. Zespół Szkół Technicznych kultywuje pamięć Patrona - Bohaterów Września 1939 r. 

§ 15 

 

1. Całoroczna praca dydaktyczno – wychowawcza Szkoły związana jest z obchodami 

świąt państwowych i szkolnych, w tym: 

1) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) Święto Patrona Szkoły - rocznica boju o Kolbuszową; 

3) Pasowanie uczniów klas I; 

4) Dzień Edukacji Narodowej; 

5) Dzień Papieski; 

6) Święto Niepodległości; 

7) Opłatek szkolny;  

8) Studniówka; 

9) Rocznica smoleńska; 

10) Pożegnanie absolwentów; 

11) Rocznica bitwy o Monte Cassino; 

12) Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2.  Każda z tych uroczystości posiada swój scenariusz, oprawę artystyczną i określone 

zwyczaje lub regulamin. 

3. Do obowiązków wszystkich członków społeczności szkolnej należy podkreślenie 

uroczystym strojem świąt państwowych i szkolnych, o których mowa w ust.1, 

§ 16 

 

1. Ważnym elementem uroczystości państwowych i szkolnych jest udział w nich 

sztandaru szkoły. 



2. Uroczystości z udziałem sztandaru szkoły wymagają powagi zachowania, a 

przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwego jego 

poszanowania. 

§ 17 

 

1. Zaszczytnym wyróżnieniem dla uczniów jest udział w poczcie sztandarowym Zespołu 

Szkół  

1) W skład pocztu sztandarowego wchodzi 3 uczniów: chorąży i asysta: 

2. W szkole powoływany jest rezerwowy skład pocztu sztandarowego, w składzie jak w 

ust.1 pkt 1, zwany rezerwowym pocztem sztandarowym. 

3. W czasie uroczystości poczet rezerwowy może zastępować poczet sztandarowy. 

Zmiana następuje zawsze z zachowaniem powagi i poszanowania dla sztandaru. 

4. Poczty sztandarowe wybiera – w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim – 

Dyrektor Szkoły spośród uczniów wyróżniających się w zachowaniu i nauce. 

5. Sztandarem opiekuje się nauczyciel opiekun pocztu sztandarowego powołany przez 

Dyrektora Szkoły. 

6. Opiekun pocztu sztandarowego odpowiada za przygotowanie składów pocztu do 

godnego reprezentowania Szkoły, uczy odpowiednich postaw i zachowania, dba o 

przestrzeganie ceremoniału szkolnego 

§ 18 

 

1. Sztandar szkoły jest przechowywany w gabinecie wicedyrektora szkoły w zamkniętej 

gablocie. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

2. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią: 

1) biało czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem 

w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra; 

2) białe rękawiczki; 

3. Ubiór pocztu sztandarowego stanowią; 

1) Mężczyzna: ciemne spodnie, ciemne pełne buty, białą koszula, ciemna marynarka, 

krawat; 

2) Kobieta: ciemna spódnica, długości minimum do połowy uda, biała bluzka, ciemne 

buty typu pełnego 



4. W przypadku, gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku 

w trudnych warunkach atmosferycznych, dopuszczalny jest inny taktowny strój, 

uzgodniony z opiekunem pocztu sztandarowego. 

§ 19 

 

1. W czasie uroczystości sztandar jest wprowadzany po podaniu komendy: ,,Szkoła - 

Baczność! Poczet sztandarowy, wprowadzić Sztandar!” ,,Spocznij” i wyprowadzany na 

komendę: ,,Szkoła Baczność! – Poczet sztandarowy, wyprowadzić Sztandar”: 

2. Chwyty sztandaru: 

1) postawa „zasadnicza” - sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze 

na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości 

pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej; 

2) postawa „spocznij” - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie 

"zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij"; 

3) postawa „na ramię” -chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce 

na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka 

wyciągnięta wzdłuż drzewca; 

4) postawa „prezentuj” z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką 

i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). 

Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą 

rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie 

"zasadniczej"; 

5) salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy „prezentuj”- Chorąży 

robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na 

odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie 

„salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”; 

6) salutowanie sztandarem w marszu z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak 

przy salutowaniu w miejscu;  

7) komenda: „na prawo patrz” - pochyla sztandar; 

8) komenda „baczność”- bierze sztandar na ramię. 

§ 20 

 

1. Sztandar za zgodą Dyrektora Szkoły może brać udział w innych uroczystościach: 

1) organizowanych przez administrację samorządową i państwową; 

2) religijnych: uroczyste msze święte, uroczystości pogrzebowe; 



3) ważnych wydarzeniach innych szkół i społeczności lokalnej 

2. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych 

lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem w 

lewym górnym rogu. 

3. Opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem 

sztandaru szkoły oraz zbiór zasad postaw sztandaru i pocztu sztandarowego, a także 

zachowania się członków społeczności szkolnej ustala Dyrektor Szkoły 

§ 21 

 

1. W szkole w sposób szczególny obchodzi się Dzień Patrona Szkoły – Bohaterów 

Września 1939 roku  

2. Data obchodów ustalana jest corocznie w planie pracy szkoły i związana jest z dniem 

09 września, upamiętniającym ,,Bój o Kolbuszową”  

3. Obowiązkiem każdego członka społeczności szkolnej jest udział w tych 

uroczystościach i poznanie wydarzeń związanych z Bitwą o Kolbuszową i II wojną 

światową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ V 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 22 

 

1. Zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. 

§ 23 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym dokumentację przebiegu 

nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 24 

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia 

budynek szkolny i jego otoczenie objęte są systemem monitoringu wizyjnego. 

2. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary: ciągi komunikacyjne, teren 

obiektów szkolnych i teren przyległy. 

3. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są 

upoważnione do przetwarzania tych danych. 

4. Zapis monitoringu może być udostępniony jedynie podmiotom uprawnionym do 

jego otrzymania. O udostępnieniu zapisu innym podmiotom decyduje każdorazowo 

Dyrektor Szkoły. 

5. Zapis monitoringu przechowywany jest przez 14 dni, po tym okresie ulega zatarciu 

poprzez nadpisanie nowym obrazem. 

§ 25 

 

1. Zmian w Statucie Szkoły dokonuje i uchwala je Rada Pedagogiczna. 

2. Projekt zmian w Statucie szkoły wymaga wcześniejszej dyskusji na zebraniu Rady 

Pedagogicznej. 

3. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor Szkoły oraz każdy kolegialny 

organ, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

§ 26 

 

1. Szczegółową organizację Technikum oraz Szkoły Branżowej I Stopnia regulują 

oddzielne statuty tych szkół.  



2. Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Zespołu Szkół 

oraz statutami szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół wszystkim członkom 

społeczności szkolnej. 

3. Statuty, o których mowa w ust. 2 udostępnia się do wglądu w sekretariacie szkoły, 

pokoju nauczycielskim oraz na Stronie Internetowej Szkoły. 

 


