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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 technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy; 

3) statucie technikum – należy przez to rozumieć statut Technikum nr I w Słupcy; 

4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów technikum; 

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

pedagogicznych technikum; 

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

technikum; 

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

szczególną opiekę oddział technikum. 

 

§ 2. Szkoła używa pieczęci: 

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

Jackowskiego Technikum Nr I w Słupcy”; 

2) okrągłej, dużej z godłem państwa i napisem w otoku: „TECHNIKUM NR I *W 

SŁUPCY*”. 

 

Rozdział 2 

Nazwa i imię szkoły, typ szkoły oraz jej siedziba  

 

§ 3.1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego 

Technikum Nr I 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 technikum jest siedziba zespołu szkół. 

§ 5. W technikum funkcjonują: 

1) klasy dla uczniów po szkole podstawowej, okres kształcenia trwa 5 lat; 

2) w okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2023 roku klasy czteroletniego 

technikum dla uczniów po gimnazjum. 

 

§ 6. Technikum Nr I kształci w następujących zawodach: 

1) technik ekonomista – symbol zawodu 331403; 

2) technik żywienia i usług gastronomicznych – symbol zawodu 343404; 

3) technik logistyk – symbol zawodu 333107; 

4) technik organizacji reklamy – symbol zawodu 333906; 

5) technik reklamy – symbol zawodu 333907 
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6) technik spedytor – symbol zawodu 333108; 

7) innym po uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

8) technik rachunkowości - symbol zawodu  431103 

 

 

Rozdział  3 

Nazwa i siedziba organu prowadzącego szkołę 

 

§ 7.1.  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 

 

§ 8. 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 

 

§ 9.1. 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 

 

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

statucie zespołu szkół. 

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

pracownicy obsługi. 

2. Zasady zatrudnienia nauczyciela i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

3. Zadania nauczycieli, wychowawców, pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa i 

dyrektora określa statut zespołu szkół. 
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§ 12.1. Od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2023 roku w zespole szkół prowadzone są klasy 

technikum czteroletniego dla uczniów po gimnazjum. 

2. Dla klas czteroletniego technikum stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące szkół 

ponadgimnazjalnych – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 

2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; Rozporządzenie MEN z dnia 24 

lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: 

1) w klasach czteroletniego technikum, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się 

podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na 

podstawie ; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. Poz. 977 z późniejszymi zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Poz. 803); Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2016 poz. 895); 

2) w klasach czteroletniego technikum, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się 

podstawę programową z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę 

zawodu określoną w przepisach wydanych: 

a) dla klas IV na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 

2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 poz. 184 

z późniejszymi zmianami); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 

stycznia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia 

w zawodach; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach; 

b) dla klas II i III na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 

marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2017 

poz. 860); 

c) dla klas I na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 

2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych 

zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019, poz. 991); 

3) w klasach czteroletniego technikum realizuje się ramowe plany nauczania uwzględniające 

minimalne wymiary godzinowe w czteroletnim cyklu kształcenia w szkołach publicznych 

określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty; 

4) ocenianie w klasach czteroletniego technikum odbywa się zgodnie z rozdz. 9 statutu 

zespołu szkół; 

5) wychowawcy, nauczyciele i inni pracownicy zespołu szkół uczący w klasach 

czteroletniego technikum realizują zadania zgodnie z rozdz. 7 statutu zespołu szkół;  

6) pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów klas czteroletniego technikum 

organizowana jest zgodnie z zasadami opisanymi w § 11 statutu zespołu szkół; 
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7) uczniów klas czteroletniego technikum obowiązują te same prawa, obowiązki i zasady 

zachowania wymienione i opisane w rozdz. 8 statutu zespołu szkół; 

8) za poprawne funkcjonowanie klas odpowiada dyrektor zespołu szkół; 

9) uczeń klasy pierwszej czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2019/2020 nie 

otrzymał promocji do klasy drugiej, z dniem 1 września 2020 r. staje się uczniem klasy 

pierwszej technikum pięcioletniego; 

10) uczeń klasy drugiej czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2020/2021 nie 

otrzymał promocji do klasy trzeciej, z dniem 1 września 2021 r. staje się uczniem klasy 

drugiej technikum pięcioletniego; 

11) uczeń klasy trzeciej czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2021/2022 nie 

otrzymał promocji do klasy czwartej, z dniem 1 września 2022 r. staje się uczniem klasy 

trzeciej technikum pięcioletniego; 

12) uczniowie klas, o których mowa w § 12, otrzymują świadectwa ustalone dla czteroletnich 

techników. 

 

Rozdział 7 

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

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

 

§ 13.1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 

stanowiskach urzędniczych, pomocniczych (administracyjnych) i obsługi. Zasady 

zatrudnienia nauczyciela 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 

 

§ 14.1.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. 
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Rozdział 9 

Szczegółowe zasady, warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

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

oceniania wewnątrzszkolnego określonymi w statucie zespołu szkół. 

 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

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

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

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

Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy Technikum Nr I z dnia 29 

listopada 2019 roku. 

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

Technikum Nr I  wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2022 roku. 

 


