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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) zespole szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana 

Jackowskiego w Słupcy; 

2) szkole - należy przez to rozumieć liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy; 

3) statucie liceum ogólnokształcącego - należy przez to rozumieć statut Liceum 

Ogólnokształcącego Nr II; 

4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów liceum ogólnokształcącego; 

5) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych 

liceum ogólnokształcącego; 

6) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców bądź prawnych opiekunów uczniów liceum 

ogólnokształcącego; 

7) wychowawców – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono pod szczególną 

opiekę oddział liceum ogólnokształcącego. 

 

§ 2. Szkoła używa pieczęci: 

1) podłużnej z napisem: „Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy im. Maksymiliana 

Jackowskiego Liceum Ogólnokształcące Nr II w Słupcy”; 

2) okrągłej, dużej z godłem państwa i napisem w otoku: „LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

NR II *W SŁUPCY*”; 

 

Rozdział 2 

Nazwa i imię szkoły, typ szkoły oraz jej siedziba 

§ 3.1.Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy 

Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Słupcy; 

2.  Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i 

samorządu uczniowskiego. 

3. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 4. Siedzibą szkoły jest siedziba zespołu szkół. 

 

Rozdział  3 

Nazwa i siedziba organu prowadzącego szkołę 

§ 5.1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Słupecki z siedzibą w Słupcy, ul. Poznańska 20. 

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

 

Rozdział 4 

Cele i zadania szkoły oraz formy ich realizacji 

§ 6. Szkoła realizuje cele i zadania tożsame z celami i zadaniami, które są zawarte w statucie zespołu 

szkół. 



Rozdział 5 

Organy szkoły, kompetencje, warunki współdziałania 

oraz sposób rozwiązywania między nimi sporów 

§7.1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor zespołu szkół; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

2. Cele i zadania poszczególnych organów są wspólne dla szkół wchodzących w skład zespołu i 

zawarte w statucie zespołu szkół. 

 

Rozdział 6 

Organizacja pracy szkoły 

§ 8. Organizacja szkoły jest tożsama z organizacją zespołu szkół, która jest określona w statucie 

zespołu szkół. 

§ 9. 1.W szkole zatrudnieni są nauczyciele, pracownicy ekonomiczno- administracyjni oraz 

pracownicy obsługi. Zasady zatrudnienia nauczyciela i innych pracowników określają odrębne 

przepisy. 

2. Zadania nauczycieli, wychowawców, pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa i dyrektora 

określa statut zespołu szkół. 

 

Rozdział 7 

Zakres zadań wicedyrektora, nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

§ 10.1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 

stanowiskach urzędniczych, pomocniczych (administracyjnych) i pracowników obsługi. Zasady 

zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

2. Zadania wicedyrektora, nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadania związane z 

zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom są tożsame  z zadaniami określonymi w statucie zespołu 

szkół. 

 

Rozdział 8 

Prawa i obowiązki uczniów, 

w tym tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

§ 11.1.Prawa i obowiązki uczniów są tożsame z prawami i obowiązkami uczniów określonymi w 

statucie zespołu szkół. 



2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia jest tożsamy z trybem określonym w 

statucie zespołu szkół. 

3. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 9 

Szczegółowe zasady, warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 12.W szkole obowiązują zasady oceniania wewnątrzszkolnego tożsame z zasadami oceniania 

wewnątrzszkolnego określonymi w statucie zespołu szkół. 

 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

§ 13. Postanowienia końcowe w statucie szkoły dotyczące sztandaru, ceremoniału szkolnego, 

logo, strony internetowej są tożsame z postanowieniami końcowymi w statucie zespołu szkół. 

§ 14.1. Z dniem 29 listopada 2022 przestaje obowiązywać Statut  Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy Liceum Ogólnokształcące Nr II z 

dnia 29 listopada 2019 roku. 

2. Niniejszy Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy 

Liceum Ogólnokształcące Nr II  wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2022 roku. 

 

 

 

 

 


