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ROZDZIAŁ I 

Informacje o szkole 

§ 1 

1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego jest szkołą, 

w skład której wchodzą: 

- XII Liceum Ogólnokształcące, 

- Technikum nr 6, 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, 

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 4.  

2.  Siedzibą szkoły jest obiekt w Częstochowie przy alei Niepodległości 16/18. 

§ 2 

1. Organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa na prawach powiatu. Organem 

nadzorującym jest Śląski Kurator Oświaty. 

2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi: 

a) w liceum ogólnokształcącym na podbudowie gimnazjum – 3 lata. 

b) w technikum na podbudowie gimnazjum – 4 lata, 

c) w zasadniczej szkole zawodowej na podbudowie gimnazjum – 3 lata, 

d) w branżowej szkole I stopnia na podbudowie gimnazjum – 3 lata. 

3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  

i Samorządu Uczniowskiego, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości 

organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku każdego              

etapu edukacyjnego dla danego oddziału liceum ogólnokształcącego od 2 do 4 

przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 

4. Szkoła kształci młodzież w następujących zawodach:  

a) w Technikum nr 6: 

- technik hotelarstwa, 

- technik budownictwa, 

- technik informatyk, 

- technik żywienia i usług gastronomicznych, 

- technik usług fryzjerskich, 

b)   w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 – fryzjer, 

c)  w Branżowej Szkole I stopnia nr 4 – fryzjer. 
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5. Szkoła współpracuje z zagranicą: wymiana młodzieży w ramach podpisanych umów ze 

szkołami partnerskimi oraz realizacja praktyk zagranicznych. 

6. W szkole prowadzona jest działalność innowacyjna w formie innowacji pedagogicznej  

w określonych klasach. Organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub instytucjami  

w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej szczegółowo określają porozumienia  

o współpracy między tymi jednostkami a szkołą.  

 

 

§ 3 

1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego posiada własny 

sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny wspólny dla wszystkich szkół wchodzących 

 w skład Zespołu. Podczas uroczystości szkołę reprezentuje Poczet Sztandarowy. 

2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego  prowadzi Kronikę 

ważnych wydarzeń z życia szkoły wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład 

Zespołu. 

3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego  posiada  stronę 

internetową  www.zeromski.czest.pl,  profil na Facebook-u połączony z praktykami 

zagranicznymi oraz szkolną telewizję „ŻeromTV”.  

§ 4 

      Wszystkie postanowienia na temat: celów i zadań szkoły (rozdział II), jej organów  

      (rozdział III)  i organizacji (rozdział IV), nauczycieli i innych pracowników szkoły 

      (rozdział V), uczniów szkoły (rozdział VI), oceniania wewnątrzszkolnego (rozdział VII) 

       oraz podstawa prawna są zamieszczone w poszczególnych statutach szkół  wchodzących 

       w skład Zespołu tj.:  

        - w Statucie XII Liceum Ogólnokształcącego, 

        - w Statucie Technikum nr 6, 

       - w Statucie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, 

       - w Statucie Branżowej Szkoły I stopnia nr 4. 
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ROZDZIAŁ II 

Postanowienia końcowe 

 

§ 5 
 

1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego używa 

pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych                           

i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły.  

3. Pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład zespołu nie zawierają nazwy zespołu.  

4. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę wchodzącą 

w skład zespołu podaje się nazwę szkoły. Nazwa szkoły umieszczona jest na pieczęci 

urzędowej. 

 

§ 6 

 

1.   Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodną z odrębnymi przepisami. 

2.   Szkoła  przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i ich   

  duplikatów, zgodnie z przepisami jak w pkt. 1. 

4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej zespołu szkół określają odrębne przepisy. 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do Statutu poprzez jego nowelizację 

 w formie  uchwały Rady Pedagogicznej.  

2. Statut wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Samorządu Uczniowskiego, Rady 

Rodziców i przyjęciu uchwałą Rady Pedagogicznej na plenarnym posiedzeniu 

w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

3. Po nowelizacji Statutu dyrektor szkoły publikuje w ciągu 7 dni jego tekst jednolity                 

w drodze własnego obwieszczenia. 

 

 

 


