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ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Nazwa szkoły
Zespół Szkół im. T. Kościuszki

 Technikum w Żarkach 
REGON: 152072160
NIP:577-13-85-673
Ustalona nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
Na pieczęciach może być używany czytelny skrót nazwy.
Siedziba szkoły: 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

§ 2.

Typ szkoły: pięcioletnie Technikum na podbudowie szkoły podstawowej  kształcące
w zawodach:
technik hotelarstwa (symbol cyfrowy zawodu: 422402),
technik informatyk (symbol cyfrowy zawodu: 351203),
technik żywienia i usług gastronomicznych (symbol cyfrowy zawodu: 343404), 
technik  reklamy (symbol cyfrowy zawodu: 333907).
Klasy czteroletniego technikum na podbudowie szkoły gimnazjalnej kształcące 
w zawodach:
technik hotelarstwa (symbol cyfrowy zawodu: 422402),
technik informatyk ( symbol cyfrowy zawodu: 351203), 
technik żywienia i usług gastronomicznych (symbol cyfrowy zawodu: 343404), 
technik organizacji reklamy( symbol cyfrowy zawodu: 333906).

§ 3.

Organ prowadzący szkołę: 
Powiat Myszkowski z siedzibą w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: 
Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

§ 4.

Statut zawiera postanowienia dotyczące klas dotychczasowego czteroletniego technikum.
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§ 5.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 6.

1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ustanowione 
w przepisach prawa oraz wynikające ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 
2. Zadaniem szkoły jest kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu 
rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, 
odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 
ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do 
uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju 
społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania 
tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 
3. Kształcenie i wychowanie musi sprzyjać rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i 
społecznych uczniów. 

Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom
społeczności szkolnej, udostępniając go każdemu pracownikowi szkoły, rodzicom/prawnym 
opiekunom oraz uczniom za pośrednictwem biblioteki szkolnej, strony internetowej szkoły.

1.

Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania ze statutem szkoły rodziców w czasie 
zebrań, a uczniów na godzinie do dyspozycji wychowawcy. Fakt zapoznania 
rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów należy odnotować w dzienniku lekcyjnym lub 
innej dokumentacji szkolnej.

2.
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