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STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO

W ZABRZU, ul. 3 Maja 118

Szkoła działa w oparciu o:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 967

ze zm.).

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481).

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

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.).

5. Ustawa z dnia  27 października 2017 r.  o finansowaniu  zadań oświatowych (Dz.  U

z 2017 r., poz. 2203 ze zm.).

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

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r., poz. 2245 ze zm.).

7.  Ustawa  z  dnia  13  czerwca  2019  r.  o  zmianie  ustawy  –  Karta  Nauczyciela

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r., poz. 1287).

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad

techniki prawodawczej” (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 283).

9. Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej

kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,  technikum oraz branżowej szkoły

II stopnia (Dz. U. z 2018 r., poz. 467).

10.  Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa

branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 316).

11. Rozporządzenie MEN z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1536).

12. Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów

państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U z  2018 r., poz. 939 ze zm.).

13. Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r.  w sprawie doradztwa zawodowego

(Dz. U. z 2019 r., poz. 325).

14. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373).
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15. Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502).

16.  Rozporządzenie  MEN  z  dnia  9  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  zasad  organizowania

i udzielania  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 z późn. zm.).

17. Rozporządzenie MEN 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 z późn. zm.).

18. Dokument MEN „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne

w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, wrzesień 2019 r. 
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STATUT
publicznej szkoły

Rozdział 1

NAZWA I TYP SZKOŁY

§ 1

1. Zespół Szkół Nr 3 w Zabrzu.
2. Szkoła mieści się w budynku przy ulicy 3 Maja 118 w Zabrzu.
3. Organem  prowadzącym  szkołę  jest  Gmina  Miasta  Zabrze.  Siedzibą  Gminy  Miasta
Zabrze jest budynek przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7 w Zabrzu.
4. Kod pocztowy: 41-800.
5. Telefon: 32 271-29-15.
6. Faks: 32 278-23-61.
7. E-mail do sekretariatu szkoły: sekretariat@zs3.zabrze.pl
8. Strona internetowa: www.zs3zabrze.pl

§ 2

1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu.
2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany
skrót nazwy.

§ 3

1. W skład Zespołu Szkół Nr 3 w Zabrzu wchodzą:
1) Technikum Nr 3 w Zabrzu;
2) XI Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu;
3) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Zabrzu;
4) Szkoła Policealna Nr 3 w Zabrzu.
2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 posiadają swoje odrębne statuty.
3.  W  sprawach  nieuregulowanych  statutem  Zespołu  Szkół  Nr  3  mają  zastosowania
postanowienia zawarte w statutach poszczególnych szkół.
4.  W  szkole  funkcjonuje  regulamin  stosowania  sztandaru  szkoły  oraz  ceremoniału
szkolnego.
5.  Zespół  używa  pieczęci  urzędowych  podłużnych  oraz  pieczęci  okrągłych  z  godłem
państwowym.
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Rozdział 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

1.Szkoła realizuje określone cele i zadania, a w szczególności:
1)  kształtuje  u  dzieci  i  młodzieży  poczucie  odpowiedzialności,  miłości  ojczyzny,
poszanowania dla  polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się
na wartości kultur Europy i świata;
2) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju;
3)  przygotowuje  uczniów  do  wypełniania  obowiązków  rodzinnych  i  obywatelskich
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
3) wspomaga wychowawczą rolę rodziny;
4)  opiekuje  się  uczniami  niepełnosprawnymi  przez  umożliwienie  realizowania
zindywidualizowanego  procesu  kształcenia,  form  i  programów  nauczania  oraz  zajęć
rewalidacyjnych;
5)  opiekuje  się  uczniami  szczególnie  uzdolnionymi  poprzez  umożliwienie  realizowania
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym
czasie;
6)  kształtuje  u  uczniów  postawy  prospołeczne,  w  tym  poprzez  możliwość  udziału
w działaniach z zakresu wolontariatu;
7) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego
uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej; 
8) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
9) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 
§ 5

1.Szczegółowe  cele  i  zadania  kształcenia  przedstawione  zostały  w  statutach
poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3. 
2. Cele i zadania poszczególnych szkół, określone w statutach tych szkół, z wyjątkiem
szkoły policealnej, uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny. 

Rozdział 3

ORGANY SZKOŁY

§ 6

1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) samorząd uczniowski – z wyjątkiem szkoły policealnej;
4) rada rodziców – z wyjątkiem szkoły policealnej;
5) rada szkoły – z wyjątkiem szkoły policealnej.
2.  Szczegółowy  opis  zadań  poszczególnych  organów  szkoły  został  zamieszczony
w statutach poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3.

4



Rozdział 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

1. Szczegółowe zasady organizacji  szkoły, zadania i obowiązki nauczycieli  oraz innych
pracowników szkoły, zadania, prawa i obowiązki ucznia, sposób przekazywania informacji
rodzicom  (z  wyjątkiem  szkoły  policealnej),  tryb  odwoławczy  oraz  wewnątrzszkolne
ocenianie uregulowane zostały w statutach poszczególnych szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół Nr 3.
2.  Czteroletnie  liceum  ogólnokształcące  i  pięcioletnie  technikum  wchodzące  w  skład
Zespołu to szkoły ponadpodstawowe, które są III etapem edukacyjnym dla absolwentów
ośmioletniej szkoły podstawowej.
2.  Czteroletnie  liceum  ogólnokształcące  wchodzące  w  skład  Zespołu  prowadzi  klasy
trzyletniego  liceum ogólnokształcącego  dla  absolwentów dotychczasowego gimnazjum,
do czasu wygaszenia kształcenia na tym etapie edukacyjnym. 
3.  Pięcioletnie  technikum  wchodzące  w  skład  Zespołu  prowadzi  klasy  czteroletniego
technikum  dla  absolwentów  dotychczasowego  gimnazjum,  do  czasu  wygaszenia
kształcenia na tym etapie edukacyjnym. 
4. Postanowienia dotyczące prowadzenia w czteroletnim liceum ogólnokształcącym klas
trzyletniego  liceum ogólnokształcącego  dla  absolwentów dotychczasowego gimnazjum,
znajdują się w statucie czteroletniego liceum ogólnokształcącego.
5. Postanowienia dotyczące prowadzenia w pięcioletnim technikum klas czteroletniego
technikum  dla  absolwentów  dotychczasowego  gimnazjum  znajdują  się  w  statucie
pięcioletniego technikum.

§ 8

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W  szkole  funkcjonuje  regulamin  stosowania  sztandaru  szkoły  oraz  ceremoniału

szkolnego.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady  prowadzenia  przez  szkołę  gospodarki  finansowej  i  materiałowej  określają

odrębne przepisy.
5. Statut Zespołu Szkół Nr 3 może być zmieniony na wniosek:
1) dyrektora szkoły;
2) rady pedagogicznej;
3) rady rodziców;
4) samorządu uczniowskiego.
6. Propozycje zmian w statucie przedstawia się na posiedzeniu rady pedagogicznej.
7. Zmiany w statucie dokonywane są uchwałą rady pedagogicznej.
8. Zmiany w statucie wchodzą w życie w dniu podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały

dotyczącej tych zmian.
9. Komisja Statutowa  sporządza  aneks do statutu  w ciągu 7 dni  od dnia podjęcia

uchwały rady pedagogicznej.
10.Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały rady szkoły i rady pedagogicznej.
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1. Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo

oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół

Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu przygotowała dnia 28 listopada

2019  roku  projekt  statutu  Zespołu  Szkół  Nr  3  i  statutów  szkół

wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Zabrzu.

2. Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo

oświatowe (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1148) Rada Szkoły dnia 29 listopada

2019 roku podjęła uchwałę nr RS 4/3/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia

statutu Zespołu Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu i statutów

szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Zabrzu.
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