
 

 

 

STATUT 

 

Zespołu Szkół nr  8 

we Wrocławiu  

z dnia 29  l is topada 2019  r .  

  



§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu; 

2) Liceum – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące nr XVI we Wrocławiu; 

3) Technikum – należy przez to rozumieć Technikum nr 19 we Wrocławiu; 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 z późn. zm.); 

5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu. 

§ 2. 1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu. 

2. Siedzibą Zespołu jest budynek położony przy ul. Mikołaja Reja 3 we Wrocławiu. 

3. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Liceum; 

2) Technikum. 

4. W Liceum funkcjonują oddziały czteroletniego liceum i trzyletniego liceum, do czasu 

ich wygaśnięcia. 

5. W Technikum funkcjonują oddziały pięcioletniego technikum i czteroletniego 

technikum, do czasu ich wygaśnięcia. 

§ 3. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie koncentrując się na 

prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

2. Szczegółowe cele i zadania Liceum i Technikum określają ich statuty. 

§ 4. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Wrocław. 

2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty. 

3. Zespół nie posiada osobowości prawnej i rozlicza się z budżetem Gminy Wrocław za 

pośrednictwem Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy. 



§ 5. 1. W Zespole funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, zachowuje się odrębność 

Rad Rodziców Liceum i Technikum, wchodzących w skład Zespołu. 

2. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu; 

3) Rada Rodziców Liceum; 

4) Rada Rodziców Technikum; 

5) Samorząd Uczniowski Zespołu. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w Zespole. 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział 

inne zaproszone osoby przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej. 

1) Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów wchodzących 

w skład Zespołu; 

2) Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rad Rodziców, w tym szczegółowe 

zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach określa 

Regulamin Rady Rodziców Liceum i Technikum; 

3) Regulamin o którym mowa w §5 ust. 4 pkt 2, uchwalany przez Radę Rodziców Liceum 

i Radę Rodziców Technikum, nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu ani przepisami 

prawa. 

5. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Liceum 

i Technikum. 

1) Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego Zespołu określa 

regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym, który nie może być sprzeczny  ze Statutem Zespołu ani przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego; 



2) Szczegółowe prawa Samorządu Uczniowskiego określają statuty Liceum i Technikum. 

3) Organy Samorządu Uczniowskiego Zespołu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

6. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu określają statuty Liceum 

i Technikum. 

7. W celu harmonijnego współdziałania organów Zespołu, a także rozwiązywania 

zaistniałych sporów, organy Zespołu prowadzą stałą wymianę informacji 

o podejmowanych działaniach i decyzjach. 

8. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Zespołu oraz 

podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Zespołu lub powołany przez 

Dyrektora Zespół Mediacyjny. 

1) Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Zespołu Dyrektor jest zobowiązany 

zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych 

stanowisk; 

2) Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w Zespole – strony 

sporu; 

3) O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, Dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku; 

4) Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Zespołu, rozstrzygnięcia dokonuje 

Zespół Mediacyjny; 

5) Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej; 

6) W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas 

nieokreślony; 

7) Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić 

funkcję nauczyciela; 

8) Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej  

w pkt 5 i 6;. 



9) Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub 

Dyrektora Zespołu; 

10) Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Zespołu, Dyrektorem 

Zespołu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując 

bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

11) Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie; 

12) O swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej 

z uzasadnieniem; 

13) Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna. 

§ 6. 1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem każdej z jednostek 

wchodzących w skład Zespołu. 

2. Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy wicedyrektorów. 

3. Kompetencje Dyrektora Zespołu reguluje ustawa. 

§ 7. 1. Organizację Liceum oraz Technikum, w zakresie nieuregulowanym 

w niniejszym statucie, określają statuty Liceum i Technikum. 

2. Proces wychowawczo - opiekuńczy prowadzony jest w Zespole zgodnie 

z Programem Wychowawczo - Profilaktycznym wspólnym dla Liceum i Technikum. 

3. Szczegółowe zasady organizacji procesu wychowawczo - opiekuńczego w Zespole 

określają statuty Liceum i Technikum. 

4. W Zespole funkcjonuje Wolontariat Szkolny składający się z uczniów Liceum 

i Technikum. Cele i formy działalności Szkolnego Wolontariatu określają statuty Liceum 

i Technikum 

5. W Zespole funkcjonuje Szkolny System Doradztwa Zawodowego. Sposób organizacji 

i realizacji działań doradztwa zawodowego określają statuty Liceum i Technikum. 

§ 8. 1. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 


