
UCHWAŁA NR XXVII/187/2017 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 9 lutego 2017r. 

 

 

w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nasielsku 

 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

( Dz. U. 2016 poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 6 oraz art. 62 ust. 1 i ust. 

3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.)  

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.1. W celu poprawy ekonomiczno – organizacyjnych warunków nauczania z dniem 1 września 

2017 roku tworzy się Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nasielsku przy  

ul. Lipowej 10, zwany dalej „Zespołem”. 

2. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku, 

2) Publiczne Gimnazjum w Nasielsku, 

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nasielsku, 

4) Technikum Zawodowe w Nasielsku. 

1. Siedziba Zespołu mieści się w Nasielsku przy ul. Lipowej 10. 

2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Zespołu. 

    

§ 2. Organizację oraz zasady funkcjonowania Zespołu określa Statut stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały.    

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady 

/-/Zdzisław Szmytkowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXVII/187/2017 

Rady Powiatu Nowodworskiego  

z dnia 9 lutego 2017 r. 

Statut 

 Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nasielsku 

Podstawa prawna: 

Art. 58. ust. 6 i art. 62 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 

§ 1.  

1.  Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nasielsku jest zespołem 

ogólnodostępnych szkół publicznych realizujących podstawy programowe zatwierdzone przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

2. W skład zespołu wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza  

w Nasielsku, Publiczne  Gimnazjum w Nasielsku, Technikum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa. 

3. Siedziba zespołu mieści się w Nasielsku przy ul. Lipowej 10. 

4. Nazwa i adres zespołu brzmi  Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 

w Nasielsku ul. Lipowa 10. 

5. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły. 

6. Organem prowadzącym szkoły wchodzące w skład zespołu jest Powiat Nowodworski. 

7. Nadzór pedagogiczny nad szkołami wchodzącymi w skład zespołu sprawuje Mazowiecki 

Kurator Oświaty. 

8. Zespół jest jednostką budżetową Powiatu Nowodworskiego. 

9. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

§ 2.  

1. Cele, zadania, organizację, zakres zadań dyrektora i nauczycieli oraz innych pracowników 

a także prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może być skreślony 

z listy uczniów szkół wchodzących w skład zespołu, określa statut zespołu  szkół w wersji 

obowiązującej w dniu 1 września 2017 r.  

2. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu ma zastosowanie 

art. 62 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

3. Liceum, wchodzące w skład zespołu posiada odrębne imię, sztandar oraz ceremoniał 

szkolny. 

4. Organami zespołu są: 



1) dyrektor zespołu, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy o systemie oświaty; 

2) rada pedagogiczna zespołu; 

3) rada rodziców zespołu; 

4) samorząd uczniowski zespołu. 

§ 3.  

1. Stanowisko dyrektora zespołu powierza organ prowadzący w trybie określonym w art. 36a 

ustawy o systemie oświaty. 

2. Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego 

a także sposób ich wyłaniania określają ich regulaminy uwzględniające zapisy niniejszego 

statutu. 

3. W zespole mogą być utworzone za zgodą organu prowadzącego stanowiska 

wicedyrektorów. Tworzenie stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych 

odbywa się w trybie art. 37 ustawy o systemie oświaty. 

§ 4.  

1. Status nauczycieli zespołu określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379). 

2. Status pracowników zespołu niebędących nauczycielami określa ustawa z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202). 

§ 5.  

1. W zespole działa biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym. 

2. Z biblioteki, czytelni i centrum medialnego mogą korzystać na równych prawach uczniowie 

i nauczyciele zespołu. 

3. Z biblioteki mogą korzystać również inni pracownicy zespołu oraz rodzice uczniów zespołu 

na zasadach określonych w regulaminie biblioteki z uwzględnieniem zapisów niniejszego 

statutu. 

§ 6.  

1. Statut  zespołu, regulaminy rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, 

biblioteki oraz inne dokumenty normatywne obowiązujące na dzień 31 sierpnia 2017 r.  zostaną 

dostosowane do treści i wymogów niniejszego statutu do 30 września 2017 r. 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXVII/187/2017 

Rady Powiatu Nowodworskiego  

z dnia 9 lutego 2017 r.2017 r. 

 

Statut 

 Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nasielsku 

Podstawa prawna: 

Art. 58. ust. 6 i art. 62 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 

§ 1.  

1.  Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nasielsku jest zespołem 

ogólnodostępnych szkół publicznych realizujących podstawy programowe zatwierdzone 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

2. W skład zespołu wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza 

w Nasielsku, Publiczne  Gimnazjum w Nasielsku, Technikum Zawodowe, Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa. 

3. Siedziba zespołu mieści się w Nasielsku przy ul. Lipowej 10. 

4. Nazwa i adres zespołu brzmi Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 

w Nasielsku ul. Lipowa 10. 

5. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej 

szkoły. 

6. Organem prowadzącym szkoły wchodzące w skład zespołu jest Powiat Nowodworski. 

7. Nadzór pedagogiczny nad szkołami wchodzącymi w skład zespołu sprawuje 

Mazowiecki Kurator Oświaty. 

8. Zespół jest jednostką budżetową Powiatu Nowodworskiego. 

9. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

§ 2.  

1. Cele, zadania, organizację, zakres zadań dyrektora i nauczycieli oraz innych 

pracowników a także prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może 

być skreślony z listy uczniów szkół wchodzących w skład zespołu, określa statut zespołu 

szkół w wersji obowiązującej w dniu 1 września 2017 r.  

2. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu ma zastosowanie 

art. 62 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

3. Liceum, wchodzące w skład zespołu posiada odrębne imię, sztandar oraz ceremoniał 

szkolny. 

4. Organami zespołu są: 

1) dyrektor zespołu, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy o systemie oświaty; 



2) rada pedagogiczna zespołu; 

3) rada rodziców zespołu; 

4) samorząd uczniowski zespołu. 

§ 3.  

1. Stanowisko dyrektora zespołu powierza organ prowadzący w trybie określonym 

w art. 36a ustawy o systemie oświaty. 

2. Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego a także sposób ich wyłaniania określają ich regulaminy uwzględniające 

zapisy niniejszego statutu. 

3. W zespole mogą być utworzone za zgodą organu prowadzącego stanowiska 

wicedyrektorów. Tworzenie stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych 

odbywa się w trybie art. 37 ustawy o systemie oświaty. 

§ 4.  

1. Status nauczycieli zespołu określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379). 

2. Status pracowników zespołu niebędących nauczycielami określa ustawa z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202). 

§ 5.  

1. W zespole działa biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym. 

2. Z biblioteki, czytelni i centrum medialnego mogą korzystać na równych prawach 

uczniowie i nauczyciele zespołu. 

3. Z biblioteki mogą korzystać również inni pracownicy zespołu oraz rodzice uczniów 

zespołu na zasadach określonych w regulaminie biblioteki z uwzględnieniem zapisów 

niniejszego statutu. 

§ 6.  

1. Statut zespołu, regulaminy rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu 

uczniowskiego, biblioteki oraz inne dokumenty normatywne obowiązujące na dzień 

31 sierpnia 2017 r. zostaną dostosowane do treści i wymogów niniejszego statutu do 

30 września 2017 r. 

 


