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Dział I 

Informacje ogólne 

§ 1. 1. Nazwa zespołu  brzmi: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej 

w Dęblinie. 

2. Zespół ma swoją siedzibę przy ul. Wiślanej 3b, 08-530 Dęblin. 

3. Organem prowadzącym zespół jest Powiat Rycki z siedzibą w Rykach przy ulicy 

Wyczółkowskiego 10 a. 

4. Nadzór pedagogiczny nad zespołem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) zespole – rozumie się przez to wszystkie typy szkół wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie; 

2) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela; 

3) ustawie o systemie oświaty - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. 2019, poz. 1481 z późniejszymi zmianami);  

4) ustawie o prawie oświatowym – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. 

– Prawo oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 1148 z późniejszymi zmianami); 

5) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 

 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie; 

6) nauczycielu – rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego zatrudnionego w zespole; 

7) rodzicach – rozumie się przez to rodziców i prawnych opiekunów uczniów zespołu; 

8) organie prowadzącym zespół – rozumie się przez to Powiat Rycki; 

9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – rozumie się przez to Lubelski Kurator 

Oświaty w Lublinie. 

§ 3. 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 jest zespołem. W skład Zespół Szkół Zawodowych 

 nr 2 im. Marii Dąbrowskiej wchodzą szkoły ponadpodstawowe: 

1) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 kształcąca w zawodach:  

a) kucharz  (nr zawodu 5122001), 

b) fryzjer (nr zawodu 514101), 

c) mechanik pojazdów samochodowych (nr zawodu 723103), 

d) cukiernik (nr zawodu 751201); 

2) III Liceum Ogólnokształcące; 
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3) Technikum Ekonomiczne kształcące w zawodach:  

a) technik rachunkowości (nr zawodu 431103), 

b) technik reklamy (nr zawodu 333907), 

c) technik ekonomista (331403); 

4) Technikum Gastronomiczne kształcące w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych (nr zawodu 343404); 

5) Technikum Handlowe kształcące w zawodzie technik handlowiec (nr zawodu 

522305); 

6) Technikum Hotelarskie kształcące w zawodzie technik hotelarstwa (nr zawodu 

422402); 

7)  Szkoła Policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie 

średnie branżowe kształcąca w systemie zaocznym, w zawodach: 

a) technik informatyk (nr zawodu 351203), 

b) technik administracji (nr zawodu 334306); 

8) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych kształcące w systemie zaocznym. 

2. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 składa się z nazwy 

„Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie” i określenia: 

1) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2; 

2) Technikum Ekonomiczne; 

3) Technikum Gastronomiczne; 

4) Technikum Handlowe; 

5) Technikum Hotelarskie; 

6) III Liceum Ogólnokształcące; 

7) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; 

8) Szkoła Policealna. 

§ 4. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie  

posiada odrębny statut. 

 

 

Dział II 

Organy zespołu i ich kompetencje 

§ 5. 1. Organami zespołu z zastrzeżeniem ust. 2, są: 

1) dyrektor zespołu; 

2) rada pedagogiczna; 
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3) samorząd uczniowski; 

4) samorząd słuchaczy; 

5) rada rodziców. 

2. Organy wymienione: 

1) w ust. 1 pkt 3 i 5 nie funkcjonują w szkole dla dorosłych; 

2) w ust. 1 pkt 4 funkcjonują tylko w szkole dla dorosłych. 

3. Każdy organ zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w ramach swoich kompetencji. 

4. Organy zespołu są wspólne dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu 

 z zastrzeżeniem pkt 2. 

 

 

Rozdział 1 

Kompetencje dyrektora zespołu 

§ 6. 1. Dyrektor zespołu w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczą zespołu 

oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki 

w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych 

i pozalekcyjnych organizowanych przez zespół; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5) organizuje pomoc psychologiczno–pedagogiczną; 

6) przewodniczy radzie pedagogicznej; 

7) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących 

oraz zadania zgodnie z zarządzeniami organu prowadzącego zespół; 

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych w zespole. 

2. Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności decyduje 

w sprawach: 
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1) powoływania i odwoływania ze stanowisk kierowniczych po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego zespół; 

2) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu; 

3) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom zespołu; 

4) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

zespołu; 

3. W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor zespołu we współpracy 

z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze: 

1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia 

jakości pracy zespołu; 

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności poprzez: 

a) organizowanie szkoleń i narad, 

b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, 

c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego. 

§ 7. 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor zespołu 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program, tok nauki lub 

zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Udzielenie 

zgody lub odmowa jej udzielenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Dyrektor zespołu może zostać upoważniony uchwałą rady pedagogicznej do skreślenia 

ucznia  z listy uczniów w przypadkach określonych w statutach poszczególnych szkół. 

3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 

samorządu uczniowskiego. 

4. Dyrektor zespołu może zostać upoważniony przez uchwałę rady pedagogicznej do 

skreślenia słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach określonych w statucie Szkoły 

Policealnej w § 42 ust.2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, 

po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy. 

§ 8. 1. Dyrektor zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 

rodzicami i samorządem uczniowskim. 

2. Dyrektor zespołu realizuje swoje zadania we współpracy z wicedyrektorem, któremu 

w przydziale czynności określa zakres zadań i kompetencji. 
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3. W przypadku nieobecności dyrektora zespołu zastępuje go wicedyrektor.  

§ 9. Dyrektor zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym zespół i po zasięgnięciu 

opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy ustala zawody, w których kształci zespół. 

 

 

Rozdział 2 

Kompetencje rady pedagogicznej 

§ 10.  1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogiczne nalezą w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy zespołu; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w zespole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy zespołu; 

7) ustalanie regulaminu swojej działalności; 

8) uchwalanie statutu albo jego zmian. 

2. Do uprawnień opiniodawczych rady pedagogicznej należy w szczególności: 

1) opiniowanie organizacji pracy zespołu, w tym tygodniowego rozkładu zajęć 

edukacyjnych; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego zespołu; 

3) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień; 

4) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) opiniowanie powierzenia stanowiska wicedyrektora zespołu lub jego odwołania; 

6) opiniowanie powierzenia innego stanowiska kierowniczego w zespole lub jego 

odwołania; 

7) opiniowanie programu nauczania zgłoszonego przez nauczycieli do dopuszczenia 

do użytku w zespole; 
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8) opiniowanie przedstawionego przez dyrektora zespołu zestawu podręczników lub 

materiałów ćwiczeniowych; 

9) opiniowanie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych; 

10) opiniowanie ustalenia w technikach i liceum przedmiotów realizowanych w zakresie 

rozszerzonym. 

3. Uzupełniającymi kompetencjami rady pedagogicznej są w szczególności: 

1) przygotowanie projektu statutu zespołu i szkół wchodzących w jego skład albo ich 

zmian; 

2) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

lub innego stanowiska kierowniczego w zespole; 

3) ustalanie w porozumieniu z radą rodziców programu wychowawczo-profilaktycznego; 

4) przyjmowanie od dyrektora informacji o działalności zespołu oraz o wnioskach 

wynikających ze sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego. 

§ 11. 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

2. Dyrektor zespole wstrzymuje wykonanie uchwał wymienionych w § 10 ust. 1 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący zespół oraz sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 

zespół. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

3. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej 

są protokołowane. 

4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników zespołu. 

 

 

Rozdział 3 

Kompetencje samorządu uczniowskiego 

 

§ 12.1. W zespole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie zespołu. 
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2. Organy samorządu uczniowskiego wybierane są przez ogół uczniów w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. Zasady wybierania i działania organów samorządu 

uczniowskiego określa regulamin. 

3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem zespołu. 

§ 13. 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami  

i stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

2. Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy: 

1) podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania samorządu; 

2) uczestniczenie w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego; 

3) opracowywanie propozycji planu pracy samorządu i przedstawianie go na zebraniu 

samorządów klasowych; 

4) kierowanie bieżącą pracą samorządów klasowych; 

5) reprezentowanie samorządu wobec instytucji i organizacji działających w zespole  

i poza nim; 

6) informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach; 

7) organizowanie współpracy z przewodniczącymi klas; 

8) opiniowanie pracy danego nauczyciela na wniosek odpowiednich organów; 

9) opiniowanie programu wychowawczo - profilaktycznego zespołu; 

10) nawiązywanie kontaktów z samorządami innych szkół; 

11) przygotowanie sprawozdania z działalności samorządu na plenarne posiedzenie rady 

pedagogicznej. 

§ 14. Samorząd uczniowski: 

1) organizuje różne formy pozalekcyjnego życia społeczności uczniowskiej, a zwłaszcza 

pomocy uczniom mającym trudności w nauce; 

2) broni praw uczniów, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków; 

3) może powołać zespół mediacyjny do spraw rozwiązywania konfliktów. 
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Rozdział 4 

Kompetencje samorządu słuchaczy 

§ 15. 1. Słuchacze zespole mają prawo tworzenia samorządu słuchaczy. 

2. Utworzenie samorządu słuchaczy ma na celu umożliwienie słuchaczom wyrażania opinii 

o działalności zespole oraz branie aktywnego udziału w jego życiu. 

3. Decyzję o utworzeniu samorządu słuchaczy i zasadach jego funkcjonowania podejmuje 

ogólne zebranie słuchaczy zespole z uwzględnieniem § 13 ust. 2. 

§ 16. 1. Samorząd słuchaczy może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw słuchaczy, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

 

Rozdział 5 

Kompetencje rady rodziców 

§ 17. 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.  

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców i rad oddziałowych. 

4. W celu wspierania działalności statutowej zespołu rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy rady rodziców określa regulamin. 

§ 18. 1. Do kompetencji rady rodziców należy: 
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1) występowanie do dyrektora i innych organów zespołu, organu prowadzącego zespół 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach zespołu; 

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego zespołu; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania zespołu; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu.  

 

 

Rozdział 6 

Zasady współdziałania organów szkoły i sposoby rozwiązywania spraw spornych 

 

§ 19. 1. Organy zespołu współdziałają ze sobą w sprawach związanych z działalnością 

statutową w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego działania 

i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, o których mowa w dziale III. 

2. Dyrektor zespołu zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami zespołu 

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. Forma przekazu informacji 

zależna jest od rodzaju sprawy i podmiotu, którego dotyczy. 

3. Każdy organ zespołu planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny 

być uchwalone nie później niż do 15 września każdego roku. 

4. Każdy organ zespołu po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się 

do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię 

lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

5. Organy zespołu mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

§ 20. 1. W przypadku sytuacji spornych wewnątrz szkoły lub poza nią, każdy z organów 

szkoły, pracownicy oraz uczniowie mają możliwość obrony swego stanowiska. 

2. W przypadku sporu rada pedagogiczna – samorząd szkolny stroną rozstrzygającą 

jest dyrektor szkoły lub powołana do rozstrzygnięcia sporu komisja. 

3. W sporze rada pedagogiczna – dyrektor szkoły lub wicedyrektor stroną rozstrzygającą 

(po wykorzystaniu możliwości wewnętrznego rozwiązania sporu) jest organ prowadzący 

szkołę po zasięgnięciu opinii organu nadzorującego. 
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4. We wszystkich sprawach spornych pomiędzy pracownikami szkoły a dyrektorem rolę 

mediatora przejmuje komisja reprezentująca strony. Komisję taką powołuje się 

w przypadku niemożności rozwiązania sporu bezpośrednio pomiędzy stronami. 

5. W sporze nauczyciel – uczeń lub rodzic – rolę mediatora przejmuje dyrektor 

lub wicedyrektor szkoły. Należy w tych przypadkach wykorzystać wszelkie możliwe 

sposoby polubownego rozstrzygnięcia sporu z zachowaniem zwyczajowo przyjętych 

norm kulturowych. 

6. W przypadku nierespektowania uprawnień rady rodziców przez dyrekcję szkoły 

lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną – prezydium rady 

rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły 

i ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi. 

7. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego 

z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej, a wobec nieskuteczności 

rozwiązania sporu w drodze wzajemnych rozstrzygnięć, rada rodziców ma prawo zwrócić 

się o rozstrzygnięcie konfliktu do organu prowadzącego szkołę. 

 

 

Dział III 

Sztandar i ceremoniał szkolny 

§ 21. 1. Szkoła posiada sztandar. 

2. Ceremoniał jest integralną częścią przyjętej tradycji szkolnej oraz uroczystości i imprez 

szkolnych. 

3. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu-Ziemi, symbolem Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru 

wymagają zachowania świadczącego jego poszanowaniu. 

4. Sztandar jest przechowywany w gabinecie dyrektora szkoły, w zamkniętej gablocie. 

5. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska 

w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie, 

godni takiego zaszczytu. 

6. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią: 

1) biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem 

białym do góry; 

2) białe rękawiczki. 

7. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy najważniejszych 

uroczystości szkolnych oraz uroczystości państwowych, są to: 
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1) rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) Dzień Edukacji Narodowej; 

3) Dzień Patronki i ślubowanie klas pierwszych; 

4) Święto Niepodległości; 

5) Święto Konstytucji 3 maja; 

6) pożegnanie klas maturalnych; 

7) zakończenie roku szkolnego. 

8. Ustala się następujący tekst ślubowania klas pierwszych: 

Tobie Ojczyzno, Szkoło 

My, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie, 

ślubujemy, 

-wysoko nieść sztandar, symbol miłości Ojczyzny, nauki i pracy  

ślubujemy, 

-za przykładem patronki całe życie iść, wiedzę, zdolności i umiejętności  

poświęcić dla dobra ludzkości 

ślubujemy, 

-uczyć się pilnie i nie zawieść pokładanych w nas nadziei 

ślubujemy, 

-rzetelnie spełniać swe obowiązki, zdobywać i utrwalać wartości 

wskazane przez naszych wychowawców 

ślubujemy, 

-nie splamić się czynem niegodnym człowieka 

ślubujemy, 

-zdobytą wiedzę wykorzystywać w dalszym swym życiu dla dobra naszej Ojczyzny 

ślubujemy. 

 

 

Dział IV 

Postanowienia końcowe 

§ 22. 1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół, zawierającą nazwę 

zespołu. 

3. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład zespołu mają u góry nazwę zespołu, 

a u dołu nazwę szkoły. 
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4. W świadectwach szkolnych wydawanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu, 

podaje się nazwę szkoły. Nazwa zespołu umieszczona jest na pieczęci urzędowej. 

5. W dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu, podaje się nazwę 

szkoły. Nazwa zespołu i nazwa szkoły umieszczona jest na pieczęci urzędowej. 

6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodne z odrębnymi przepisami. 

7. Zasady przeprowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 


