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Rozdział 1. 

Postanowienia wstępne 

§ 1. 1. Ilekroć w dalszej treści statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) zespole szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Technicznych im. gen. 

Władysława Andersa w Białymstoku; 

2) szkołach – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w § 2 

ust. 2 pkt 1-3; 

3) centrum – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 2 

ust. 2 pkt 4; 

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe; 

5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Technicznych im. gen. 

Władysława Andersa w Białymstoku; 

6) Dyrektorze zespołu – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku; 

7) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć odpowiednio uczniów szkół, 

o których mowa § 2 ust. 2 pkt 1-2, oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów, 

a także osoby kształcące się w centrum;  

8) słuchaczach – należy przez to rozumieć słuchaczy szkoły policealnej; 

9) organie prowadzącym zespół szkół – należy przez to rozumieć Miasto Białystok, 

z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok; 

10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad zespołem szkół – należy przez to 

rozumieć Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

§ 2. 1. Nazwa zespołu szkół brzmi: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława 

Andersa w Białymstoku.  

2. W skład zespołu szkół wchodzą: 

1) Technikum nr 3 w Białymstoku Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława 

Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok; 

2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Białymstoku Zespołu Szkół Technicznych im. 

gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok; 

3) Szkoła Policealna nr 6 w Białymstoku Zespołu Szkół Technicznych im. gen. 

Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok; 

4) Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Białymstoku Zespołu Szkół Technicznych 

im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Grunwaldzka 18,  

15-893 Białystok. 

3. Nazwa zespołu szkół jest używana w pełnym brzmieniu. 

4. Siedziba zespołu szkół mieści się w Białymstoku przy ul. Stołecznej 21, 

15-879 Białystok. 
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5. Organem prowadzącym zespół szkół jest Miasto Białystok, a organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny nad zespołem szkół jest Podlaski Kurator Oświaty. 

6. Zespół szkół jest jednostką budżetową. 

7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej zespołu szkół określają odrębne 

przepisy. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania zespołu szkół 

§ 3. 1. Zespół szkół realizuje cele i zadania określone w statutach szkół i w statucie 

centrum.  

2. Szkoły spełniają warunki określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy i umożliwiają 

zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

danego typu szkoły. 

3. Zespół szkół kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów 

i zasad określonych w ustawie, w szczególności poprzez: 

1) opracowanie i realizację programu wychowawczo-profilaktycznego, 

2) systematyczne monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów i słuchaczy; 

3) współpracę z rodzicami; 

4) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Zespół szkół sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami szkół i centrum 

odpowiednio do ich potrzeb w czasie pobytu uczniów i słuchaczy w zespole szkół oraz 

w trakcie zajęć organizowanych przez szkoły poza nim. 

5. Zespół szkół organizuje i prowadzi współpracę z rodzicami uczniów szkół, 

w szczególności poprzez: 

1) organizowanie zebrań i konsultacji dla rodziców; 

2) organizowanie prelekcji związanych z problematyką wychowawczą, profilaktyką 

uzależnień lub inną, w zależności od potrzeb i zainteresowań rodziców. 

Rozdział 3. 

Organy zespołu szkół 

§ 4. 1. Organami zespołu szkół są: 

1) Dyrektor zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna zespołu szkół; 

3) Rada Rodziców zespołu szkół; 

4) Samorząd Uczniowski zespołu szkół. 

2. Organy zespołu szkół wykonują obowiązki, zadania i kompetencje określone 

w statucie, w statutach szkół oraz w statucie centrum; jeżeli przepis nie stanowi inaczej – 

organy zespołu szkół mogą wykonywać te zadania i kompetencje w odniesieniu do 

zespołu szkół lub wchodzących w skład zespołu poszczególnych szkół lub centrum. 
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3. Organy zespołu szkół współdziałają ze sobą w sprawach nauczania i wychowania 

uczniów i słuchaczy oraz rozwiązywania istotnych problemów zespołu szkół. 

4. Koordynatorem współdziałania organów zespołu szkół jest Dyrektor zespołu. 

5. Spory między organami wymienionymi w ust. 1 pkt 2-4 rozstrzyga Dyrektor 

zespołu, spory pomiędzy Dyrektorem zespołu a innymi organami zespołu szkół 

rozstrzyga organ prowadzący zespół szkół. 

6. Zespołem szkół kieruje Dyrektor zespołu; zasady powoływania i odwoływania 

Dyrektora zespołu określa ustawa. 

7. Dyrektor zespołu ma prawo: 

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom zespołu szkół; 

2) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy zespołu szkół i jego bieżącym 

funkcjonowaniu. 

8. Dyrektor zespołu w szczególności odpowiada za: 

1) zgodność funkcjonowania zespołu szkół z przepisami prawa, statutem i statutami 

szkół oraz statutem centrum; 

2) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku zespołu szkół i podczas zajęć 

organizowanych przez zespół szkół oraz za stan ochrony ppoż. budynku; 

3) poziom uzyskiwanych przez zespół szkół wyników nauczania i wychowania oraz 

opiekę nad uczniami; 

4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność zespołu szkół; 

5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, 

bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 

9. W zespole tworzy się stanowiska wicedyrektora; Dyrektor zespołu powierza 

stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego oraz opinii Rady Pedagogicznej. 

Rozdział 4. 

Organizacja zespołu szkół 

§ 5. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w szkołach 

i centrum w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez 

Dyrektora zespołu, zatwierdzony przez organ prowadzący, uwzględniający 

w szczególności przepisy w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, 

przepisy w sprawie w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia 

ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego oraz przepisy 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich w zespole szkół określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

3. Zespół szkół prowadzi dokumentację przebiegu działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej zespołu zgodnie 

z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 
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i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji. 

4. Zespół szkół ma sztandar. Sztandar zespołu szkół jest używany w trakcie 

uroczystości szkolnych, w szczególności z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ślubowania uczniów klas 

pierwszych, świąt państwowych, rocznic upamiętniających historyczne wydarzenia  

w dziejach narodu i szkoły, oficjalnych wizyt członków najwyższych władz 

państwowych. Podczas uroczystości uczniów i pracowników szkoły obowiązuje strój 

galowy. 

 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 6. 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności zespołu szkół: uczniów, 

nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców. 

2. Organem właściwym do dokonywania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna 

zespołu szkół. 

3. Sprawy nieuregulowane w statucie regulują statuty szkół i statut centrum, 

a sprawy nieuregulowane w tych statutach regulują odrębne przepisy. 

4. Statuty szkół i statut centrum nie mogą być sprzeczne ze statutem. 

§ 7. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala 

się: 

1) zamieszczenie ich na stronie internetowej zespołu szkół; 

2) udostępnienie ich zainteresowanym przez Dyrektora zespołu. 

 

 

Statut Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku został 

uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dn. .    14 września 2022 r.    i wchodzi w życie 

z następnym dniem roboczym po dniu uchwalenia. 
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