
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 

IMIENIA JANA KOCHANOWSKIEGO 

W RADOMIU, UL. KILIŃSKIEGO 25 

 

[tekst ujednolicony na dzień 24 marca 2017 r.] 
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Na podstawie art. 62 ust.1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 poz. 425 
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramo-
wych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych  szkół (Dz. U. Nr 61 poz.624 z późn. zmianami), 
zarządza się co następuje: 

 

§1 

Zasady Ogólne 

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących, ma przyporządkowany numer 6 i imię patrona 
Jana Kochanowskiego. Siedziba Zespołu mieści się w Radomiu przy ulicy Kilińskiego 25. Szkoła jest 
publiczną placówką oświatową w rozumieniu art. 7ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 roku. 

2. Organem prowadzącym Zespól jest Gmina Miasta Radomia. 

3. Organem sprawujący nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Mazowiecki Kurator Oświaty w War-
szawie. 

4. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego wchodzą: 

1) VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 

2) Publiczne Gimnazjum nr 23 Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. 

5. Szkoły, o których mowa w pkt 4, funkcjonują według odrębnych statutów. 

 

§2 

Cele i zadania zespołu 

1. Cele i zadania Zespołu określają Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu. 

2. (uchylony) 

3. Zadania nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają Statuty Szkół wchodzących w skład Ze-
społu. 

 

§3 

Organy zespołu 

1. Organami Zespołu są:  

1) Dyrektor Zespołu, którym jest Dyrektor Szkół wchodzących w skład Zespołu. 

2) Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 
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3) Samorząd Uczniowski składający się z przedstawicieli uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu 

4) Rada Rodziców, składająca się z przedstawicieli rodziców uczniów uczęszczających do szkół Ze-
społu. 

2. Kompetencje organów określają Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu. 

3. Zasady współdziałania między organami Zespołu oraz sposoby rozwiązywania sporów określają Sta-
tuty Szkół wchodzących w skład Zespołu 

 

§4 

Organizacja zespołu 

1. Organizację Zespołu określają Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu, uwzględniające specyfikę 
poszczególnych typów szkół. 

2. (uchylony) 

3. Zespół prowadzi wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu bibliotekę szkolną. Jej 
cele i zadania określa regulamin. 

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz or-
ganizacyjny Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu z uwzględnieniem planów nauczania po-
szczególnych szkół, w terminach określonych w statutach szkół wchodzących  w skład Zespołu. 

 

§5 

Nagrody i kary 

1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów, tryb odwoływania się oraz przypadki określające 
możliwości skreślenia ucznia z listy uczniów określają Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu. 
Warunki pobytu ucznia w Zespole, zapewniają mu bezpieczeństwo i ochronę przed przejawami pato-
logii społecznej, określają Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu.  

 

§6 

Zasady rekrutacji 

1. Zasady rekrutacji uczniów do poszczególnych szkół Zespołu określają Statuty Szkół. 
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§7 

Prawa i obowiązki uczniów 

1. Prawa i obowiązki uczniów określają Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu. 

2. Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce i zachowania uczniów określają Statuty Szkół 
wchodzących w skład Zespołu uwzględniając specyfikę każdej ze szkół. 

 

§8 

Przepisy końcowe 

1. Zespół używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. Zespół używa nazwy Zespołu w pełnym 
brzmieniu. 

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają tablic i pieczęci zawierających nazwę Zespołu oraz nazwę 
szkoły. 

3. Zespół posiada wspólny sztandar i godło. 

4. Zespół posiada wspólny dla szkół wchodzących w jego skład ceremoniał szkolny. 

5. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną wspólnie dla szkół wchodzących w jego skład 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Gospodarka finansowa prowadzona jest wspólnie dla Zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami 

7. (uchylony) 

8. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej na wniosek każde-
go z działających w szkole organów po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniow-
skiego. 

 


