
 
 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr VI/32/239/2021 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 26 kwietnia 2021 roku 

 

 

 

 

S TA T U T 

Zespołu Szkół Kształcenia Technicznego i Ustawicznego 

im. Stanisława Płoskiego 

w Ciechanowie 

 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Nazwa jednostki: „Zespół Szkół Kształcenia Technicznego i Ustawicznego                                

im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie” 

2. Zespół Szkół Kształcenia Technicznego i Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego            

w Ciechanowie, zwany dalej Zespołem jest publiczną, oświatową jednostką 

organizacyjną. 

3. Siedzibą Zespołu jest budynek szkolny przy ulicy Mikołaja Kopernika 7,                                   

06 – 400 Ciechanów. 

§ 2 

 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Ciechanowski, ul. 17 Stycznia 7, 06 – 400 

Ciechanów. 

2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 



 
 

§ 3 

 

1. Zespół używa nazwy w pełnym brzmieniu na tablicach urzędowych i pieczęciach.  

2. Zespół posługuje się pieczęcią wspólną dla wszystkich szkół i placówki wchodzących 

w skład Zespołu. Szkoły i placówka posługują się pieczęciami własnymi, które 

zawierają w górze nazwę Zespół Szkół Kształcenia Technicznego i Ustawicznego        

im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie, a w dole nazwę tej szkoły lub placówki, która 

posługuje się pieczęcią. 

3. Szkoły i placówka wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci zgodnie z poniższym 

wzorem: 

 

Zespół Szkół  

Kształcenia Technicznego i Ustawicznego 

     im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie 

(nazwa szkoły, placówki) 

06 – 400 Ciechanów, ul. Mikołaja Kopernika 7 

 

4. Szkoły i placówka wchodzące w skład Zespołu posługują się pieczęciami urzędowymi 

z godłem i nazwą szkoły/placówki w otoku. 

 

§ 4 

 

Zespół zapewnia obsługę finansowo – księgową szkół i placówki wchodzących w jego skład. 

 

§ 5 

 

W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły i placówka: 

4. Technikum Nr 4 w Ciechanowie; 

5. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Ciechanowie; 

6. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, 

w skład którego wchodzą: 

4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechanowie, 

5) Szkoła Policealna w Ciechanowie,  

6) Branżowa Szkoła II stopnia nr 2 w Ciechanowie. 

 

§ 6 

 

1. Szkoły kształcące w zawodach wchodzące w skład Zespołu kształcą zgodnie                        

z przepisami w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa branżowego. 

2. Szkoły, o których mowa w § 5 ust. 1, 2, 3 pkt 3 prowadzą kształcenie w zawodach 

wymienionych w statutach szkół. 



 
 

3. Zakres regulacji dotyczący art. 98 ust. 1 pkt 8 – 16, 21, 22, ust 2 pkt 1, 2, 3 ustawy             

z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, określają statuty poszczególnych szkół 

wchodzących w skład Zespołu. 

 

§ 7 

 

Wszystkie szkoły i placówka wchodzące w skład Zespołu posiadają wspólną administrację, 

bazę dydaktyczną i materialno – techniczną. 

 

 

 

Cele i zadania Zespołu 

 

§ 8 

 

1. Zespół realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone         

w ustawie Prawo oświatowe, a w szczególności przygotowuje uczniów/słuchaczy do 

wykonywania czynności zawodowych na najwyższym poziomie oraz zapewnia 

uczniom/słuchaczom pełny i wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny                  

i fizyczny, zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach 

poszanowania godności osobistej. 

2. Zespół realizuje cele, o których mowa w ust. 1, prowadząc: 

1) szkoły dla młodzieży, 

2) szkoły dla dorosłych, 

3) kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 

3. Zespół współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców. 

 

§ 9 

 

Cele i zadania Zespołu realizowane są w oparciu o obowiązujące podstawy programowe oraz 

plany i programy nauczania dotyczące kształcenia w poszczególnych szkołach i formach 

pozaszkolnych. 

 

 

Organy Zespołu i ich zadania 

 

§ 10 

 

1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski szkół dla młodzieży; 

4) Samorząd Słuchaczy szkół dla dorosłych; 

5) Rada Rodziców uczniów szkół dla młodzieży. 



 
 

2. Dyrektor Zespołu: 

1) reprezentuje Zespół na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole; 

3) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu; 

4) organizuje i koordynuje działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz 

administracyjno – gospodarczą Zespołu, tworząc adekwatne stanowiska pracy; 

5) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Zespołu          

z zakresu prawa pracy; 

6) zapewnia warunki do realizacji statutowych celów i zadań Zespołu, dba o właściwą 

atmosferę i dyscyplinę; 

7) odpowiada za poziom, wyniki nauczania i wychowania; 

8) przewodniczy Radzie Pedagogicznej Zespołu; 

9) decyduje o przyznawaniu nagród, dodatku motywacyjnego oraz wymiarze kary 

porządkowej nauczycielom i innym pracownikom Zespołu; 

10) wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu; 

11) wydaje decyzje administracyjne w sprawie skreślenia z listy uczniów/słuchaczy; 

12) odpowiada wobec organu prowadzącego za majątek szkoły, jego prawidłowe 

utrzymanie i zabezpieczenie; 

13) prowadzi dokumentację działalności Zespołu oraz wykonuje inne czynności 

wynikające z obowiązujących przepisów. 

3. Rada Pedagogiczna Zespołu: 

1) ustala regulamin swojej działalności; 

2) planuje i analizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu; 

3) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów                         

i słuchaczy; 

4) opiniuje plan pracy Zespołu; 

5) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                

w Zespole; 

6) uchwala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

7) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego; 

8) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy słuchaczy po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Słuchaczy; 

9) uchwala zmiany w statucie Zespołu; 

10) opiniuje plan finansowy Zespołu; 

11) opiniuje plan pracy, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne 

sprawy istotne dla Zespołu; 

12) wykonuje inne czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Samorząd Uczniowski i Samorząd Słuchaczy ma prawo: 

1) przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie 

dotyczące funkcjonowania Zespołu; 

2) składać wnioski w sprawie organizowania działalności kulturalnej, oświatowej               

i sportowej Zespołu; 



 
 

3) składać Radzie Pedagogicznej wnioski w sprawie zasad wyboru nauczycieli – 

opiekunów, odpowiednio Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Słuchaczy. 

5. Rada Rodziców: 

1) przedstawia innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę, organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny wnioski w sprawach dotyczących działania          

i funkcjonowania szkół młodzieżowych wchodzących w skład Zespołu; 

2) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu uchwala program wychowawczo – 

profilaktyczny szkoły. 

 

 

 

 

Organizacja Zespołu 

 

§ 11 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu na 

podstawie szkolnych planów nauczania. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ 

prowadzący. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów lub 

słuchaczy. 

3. Oddziałem opiekuje się wychowawca w szkole dla młodzieży i dorosłych, wyznaczony 

przez Dyrektora Zespołu. 

4. Liczbę uczniów w oddziałach określa się zgodnie z obowiązującymi przepisami               

w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

5. Podziału na grupy dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Uczniowie Zespołu odbywają zajęcia praktyczne, praktykę zawodową w zależności od 

rodzaju specjalności w wymiarze określonym przez ramowy program nauczania                

w terminie określonym w planie nauczania. 

7. W Zespole działa biblioteka, której funkcjonowanie ustalone jest regulaminem. 

 

 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

 

§ 12 

 

1. Zespół zatrudnia nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych                             

i pedagogicznych posiadających przygotowanie do pracy w szkołach wchodzących         

w skład Zespołu. 

2. Do zakresu zadań nauczycieli należy: 

1) realizacja planu dydaktyczno – wychowawczego wg tygodniowego/semestralnego 

rozkładu zajęć; 



 
 

2) dbanie o bezpieczeństwo uczniów/słuchaczy w czasie zajęć dydaktycznych, na 

przerwach śródlekcyjnych, a także na wycieczkach, rajdach i uroczystościach 

szkolnych; 

3) realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki, który w optymalnym stopniu 

przyczyni się do spełnienia celów Zespołu; 

4) wzbogacenie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej; 

5) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju 

psychofizycznego uczniów/słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań; 

6) rozpoznawanie potrzeb uczniów/słuchaczy i udzielanie im pomocy                                  

w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

7) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów 

i słuchaczy; 

8) informowanie rodziców uczniów, wychowawcy klasy, Dyrektora Zespołu i Rady 

Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów; 

9) prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej; 

10) wdrażanie uczniów do poszanowania mienia Zespołu; 

11) pełnienie dyżurów zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów; 

12) prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą Dyrektora Zespołu i Rady 

Pedagogicznej; 

13) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Zespołu. 

3. Zespół zatrudnia pracowników administracji i obsługi. 

4. Zasady zatrudniania nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, określają 

odrębne przepisy. 

5. Zakres zadań pracowników szkoły ustala Dyrektor Zespołu. 

6. Dyrektor zapewnia bezpieczeństwo uczniom i słuchaczom w czasie organizowanych 

zajęć, a także określa sposoby i formy wykonywania zadań przez pracowników, 

dostosowane do potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych. 

 

 

Uczniowie i słuchacze 

 

 

§ 13 

 

1. Do technikum i branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są absolwenci szkół 

podstawowych. 

2. Do branżowej szkoły II stopnia przyjmowani są absolwenci branżowej szkoły I stopnia 

lub zasadniczej szkoły zawodowej. 

3. Do szkoły policealnej przyjmowane są osoby posiadające wykształcenie średnie. 

4. Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmowani są absolwenci szkół 

podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, branżowych szkół                  

I stopnia. 

 

 



 
 

§ 14 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Zespołu powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjną. 

2. Zasady rekrutacji określają statuty szkół i odrębne przepisy. 

 

§ 15 

 

1. Uczeń/słuchacz ma prawo do: 

1) kształcenia zgodnie z wymogami higieny pracy umysłowej; 

2) opieki wychowawczej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz 

poszanowania godności własnej; 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań; 

4) rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji w celu ich pogłębiania; 

5) korzystania z pomocy dydaktycznych Zespołu; 

6) prezentowania swoich umiejętności i zdolności w konkursach, olimpiadach, 

zawodach sportowych i innych formach współzawodnictwa; 

7) rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny, umotywowanej przez nauczyciela na 

wniosek ucznia lub rodzica; 

8) pomocy dydaktycznej w przypadku trudności w nauce; 

9) porad i opieki pedagogicznej; 

10) aktywnego uczestnictwa w życiu Zespołu, przez działalność w organizacjach 

młodzieżowych, kołach, klubach i sekcjach oraz Samorządzie 

Uczniowskim/Samorządzie Słuchaczy; 

11) złożenia skargi do Dyrektora Zespołu w przypadku nieprzestrzegania jego praw. 

2. Uczeń/słuchacz ma obowiązek: 

1) zapoznania się z postanowieniami Statutu Zespołu i przestrzegania jego 

postanowień; 

2) systematycznego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych, pracowania nad 

pogłębianiem wiedzy i własnym rozwojem; 

3) przestrzegania zarządzeń Dyrektora Zespołu i uchwał Rady Pedagogicznej; 

4) dbania o własne zdrowie i życie; 

5) odnoszenia się z szacunkiem do koleżanek i kolegów oraz pracowników Zespołu; 

6) dbania o sprzęt i mienie Zespołu; 

7) godnego reprezentowania Zespołu. 

 

§ 16 

 

1. Uczeń/słuchacz może być nagradzany w szczególności za: 

1) rzetelną naukę i pracę społeczną; 

2) wzorową postawę i frekwencję; 

3) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. 

2. Formy nagród: 

1) wyróżnienie ucznia/słuchacza na forum klasy lub całego Zespołu; 



 
 

2) przyznawanie nagród rzeczowych i dyplomów, informacje o osiągnięciach 

ucznia/słuchacza na stronie internetowej Zespołu. 

3. Nagrody zewnętrzne przyznawane są na wniosek Dyrektora Zespołu, poszczególnych 

nauczycieli lub innego Organu niż Dyrektor Zespołu. 

 

§ 17 

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Zespołu uczeń/słuchacz może zostać ukarany 

w szczególności: 

1) upomnieniem wychowawcy; 

2) naganą Dyrektora Zespołu; 

3) skreśleniem z listy uczniów/słuchaczy. 

2. Od nałożonych kar wymienionych w ust.1 pkt 1 – 3 uczniowi/słuchaczowi przysługuje 

prawo odwołania się do Dyrektora Zespołu. 

3. Uczeń/słuchacz może zostać skreślony z listy uczniów/słuchaczy Zespołu                            

w szczególności w przypadku: 

1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów/słuchaczy          

i pracowników Zespołu; 

2) dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania; 

3) używania alkoholu lub środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na 

terenie Zespołu lub w jego obrębie; 

4) naruszenia godności lub nietykalności osobistej innych osób; 

5) opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

4. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy przysługuje uczniowi, jego 

rodzicom/opiekunom prawnym lub słuchaczowi prawo złożenia odwołania do 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Zespołu. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 18 

 

1. Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna Zespołu. 

2. Zmiany w statucie mogą być wprowadzane na wniosek: 

1) organów Zespołu; 

2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

 

 

 

 

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku. 

 


