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Podstawa prawna: 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483); 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  20 listopada 
1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z 
poźń. zm);  

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.– Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148); 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
60, 949); 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245); 

7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 
wprowadzające, Karta Nauczyciela; 

8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668); 

9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000); 

10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 869); 

11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 998); 

12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 
2017 r. poz. 682); 

13. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.Dz. U.  
z 2018 r. poz. 2096); 

14. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t j. Dz. U. z 2019 r.poz. 
1282); 

15. Ustawa z 22.grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) (t. j. Dz.U. z 2018 
r. poz. 2153 ze zm.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział 1 
Przepisy definiujące 

§1. 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) szkole  – należy przez to rozumieć  Zespół Szkół w Żółkiewce; 

2) statucie – należy przez to rozumieć statut    Zespołu Szkół w Żółkiewce; 
3) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora  Zespołu Szkół w Żółkiewce; 

4) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół w 
Żółkiewce; 

5) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół w Żółkiewce; 

6) Samorządzie Uczniowskim – – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Zespołu 
Szkół w Żółkiewce; 

7) Kierowniku Szkolenia Praktycznego – należy przez to rozumieć Kierownika Szkolenia 
Praktycznego w Zespole Szkół w Żółkiewce; 

8) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece 
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół w Żółkiewce; 

9) programie wychowawczo-profilaktycznym – należy przez to rozumieć dokument 
wewnętrzny Zespołu Szkół w Żółkiewce; 

10) kwalifikacji w zawodzie – należy przez to rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie 
zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo 
wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji; 

11) dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów– należy przez to 
rozumieć kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie określone w podstawie programowej 
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w szczególności przygotowujące 
uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, kwalifikacji rynkowych 
funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub dodatkowych uprawnień 
zawodowych. Mogą być one realizowane podczas godzin stanowiących różnicę między 
sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a 
minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla danego zawodu.; 

12)  kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego program 
nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie 
jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. 

Rozdział 2 

Informacje ogólne o szkole 
 

§ 2.1 Nazwa szkoły brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻÓŁKIEWCE w dalszej części statutu zwany 
 „zespołem”. 
 
2.W skład Zespołu Szkół w Żółkiewce wchodzą szkoły: 
1) Technikum;   
2) Branżowa Szkoła I Stopnia;   



3) Szkoła Policealna;  
4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ; 
5)  Liceum Ogólnokształcące. 
 
3. Nazwa szkoły wchodzacej w skład zespołu szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły, tj.  
odpowiednio w poszczególnych szkołach: 
1) Zespól Szkół w Żółkiewce Technikum w Żółkiewce; 
2)  Zespól Szkół w Żółkiewce Branżowa Szkoła I Stopnia w Żółkiewce; 
3) Zespól Szkół w Żółkiewce Szkoła Policealna w Żółkiewce; 
4) Zespól Szkół w Żółkiewce Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zaburzu; 
 
 4.Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

 
5. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę  
tej szkoły. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy „Zespół  Szkół  i odpowiednio nazwa  
szkoły”. 
 
6. Pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół nie zawiera nazwy tego zespołu tylko  
nazwę szkoły.  
 
7. Siedzibą szkoły jest miejscowość: Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka. 
 
8. Organem prowadzącym jest Powiat Krasnostawski, a organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny Lubelski Kurator Oświaty. 
 
§ 2.1. Szkoła kształci w zawodach – czas trwania nauki: 

1) Technikum w Żółkiewce na podbudowie szkoły podstawowej; kształcące w zawodach:  
technik ekonomista, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, czas trwania nauki  
wynosi 5 lat; 

2) Technikum w Żółkiewce na podbudowie gimnazjum; kształcące w zawodach: technik  
ekonomista, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, czas trwania nauki wynosi 4 lata; 

3) Szkoła Policealna w Żółkiewce na podbudowie szkoły średniej lub szkoły średniej  
branżowej, prowadzona dla dorosłych w formie zaocznej, kształcąca w zawodzie technik  
turystyki wiejskiej, czas trwania nauki wynosi 2 lata; 

4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zaburzu na podbudowie gimnazjum,  
prowadzone w formie zaocznej, czas trwania nauki wynosi 3 lata; 

5) Branżowa Szkoła I Stopnia w Żółkiewce na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły 
 podstawowej, kształcąca w zawodzie: mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, 
 czas trwania nauki wynosi – 3 lata; 

6 )kursy kwalifikacyjne obejmujące zawód rolnika i zawody, o których mowa  
      w § 2 ust. 1 pkt. 1,3 . 

§ 3.1. Załączniki do Statutu Zespołu Szkół w Żółkiewce:  
1) załącznik nr 1 - Statut  Technikum; 
2) załącznik nr 2 - Statut Branżowej Szkoły I Stopnia;   
3) załącznik nr 3 - Statut Szkoły Policealnej;   
4) załącznik nr 4 - Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych;  



 
 
 

 

 

 

Statut   zatwierdzono na posiedzeniu  Rady Pedagogicznej        

 dnia 20.11.2019  r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


