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Rozdział I 

NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ ORAZ JEGO SIEDZIBA  

 

§ 1  

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi 

Dziubińskiej w Starym Brześciu. W skład Zespołu Szkół wchodzą niżej wymienione typy 

szkół: 

1) Technikum w Starym Brześciu o czteroletnim cyklu nauczania na podbudowie 

gimnazjum (wygasa z dniem 31.08.2023); 

2) Technikum w Starym Brześciu o pięcioletnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły 

podstawowej; 

3) Branżowa Szkoła I stopnia w Starym Brześciu o trzyletnim cyklu kształcenia; 

4) Branżowa Szkoła II stopnia w Starym Brześciu o dwuletnim cyklu kształcenia; 

5) Szkoła Policealna w Starym Brześciu prowadząca kształcenie dla dorosłych; 

6) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starym Brześciu prowadzące kształcenie 

ustawiczne osób dorosłych w formach pozaszkolnych. 

2. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół składa się z nazwy typu szkoły. 

3. Siedziba Zespołu Szkół mieści się w Starym Brześciu, powiat włocławski, woj. kujawsko-

pomorskie; adres: Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski.  

4. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest minister właściwy do spraw rolnictwa.  

5. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje minister właściwy do spraw 

rolnictwa oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. 

6. Zespół Szkół jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

funkcjonującą w formie państwowej jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w części 3, Dział 801 i 854.  

7. Działalność szkoły finansowana jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

8. Działalność szkoły może być współfinansowana z dobrowolnych opłat ponoszonych przez 

rodziców uczniów a także środków finansowych przekazywanych przez darczyńców. 

9. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkoły regulują odrębne przepisy. 

10. Szkoła prowadzi dokumentację w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowuje 

ją zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 2  

1. Zespół Szkół używa następujących pieczęci i pieczęci urzędowych: 

1) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Starym Brześciu  

– na wszystkich dokumentach wspólnych dla szkół wchodzących w skład Zespołu 

Szkół oraz dokumentach księgowych; 

2) Pieczątki podłużne poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół,  

na których widnieje nazwa szkoły – na wszystkich dokumentach dotyczących imiennie 

uczniów, a zwłaszcza legitymacjach, zaświadczeniach, świadectwach, arkuszach ocen, 

dziennikach i innych;  
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3) Na pieczęciach szkoła może używać skrótu: Zespół Szkół CKR w Starym Brześciu; 

4) Pieczęć urzędowa:  

a) Technikum w Starym Brześciu, 

b) Branżowa Szkoła I stopnia w Starym Brześciu, 

c) Branżowa Szkoła II stopnia w Starym Brześciu, 

d) Szkoła Policealna w Starym Brześciu, 

e) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starym Brześciu. 

2. Pieczątki swoich organów: Dyrektora Zespołu Szkół, Rady Rodziców. 

 

§ 3 

1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:  

1) Zespole Szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu; 

2) szkole – należy przez to rozumieć wszystkie typy szkół, wchodzące w skład Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej Technikum w Starym 

Brześciu; 

3) uczniach – należy przez to rozumieć wszystkich uczniów Zespołu Szkół CKR; 

4) słuchaczach – należy przez to rozumieć wszystkich słuchaczy Zespołu Szkół CKR; 

5) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu; 

6) pracownikach – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników administracyjnych 

i obsługi; 

7) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć wszystkich nauczycieli pracujących 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym 

Brześciu; 

8) rodzicach –  należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

9) radzie oddziałowej – należy przez to rozumieć reprezentację rodziców danego 

oddziału; 

10) radzie rodziców– należy przez to rozumieć reprezentację rodziców wszystkich 

uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu; 

11) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć reprezentację uczniów 

składającą się z samorządów oddziałowych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu; 

12) samorządzie słuchaczy – należy przez to rozumieć reprezentację słuchaczy składającą 

się z samorządów oddziałowych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu; 

13) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu; 
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14) egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – należy przez to rozumieć 

egzamin umożliwiający uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - jeżeli został 

przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji. 

 

Ceremoniał szkolny 

§ 4 

1. Zespół Szkół posiada własny sztandar. 

1) Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby- skład podstawowy oraz drugi 

skład rezerwowy), wybrany spośród osób zaproponowanych przez radę pedagogiczną; 

2) Całością spraw organizacyjnych pocztu sztandarowego zajmuje się opiekun pocztu 

wyznaczony przez Dyrektora spośród nauczycieli szkoły; 

3) Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą  

na zaproszenie innych szkół lub instytucji; 

4) Chorąży i asysta powinna być ubrana odświętnie: uczeń- ciemny garnitur, biała 

koszula, krawat, uczennice- białe bluzki i ciemne spódnice do kolana; 

5) Insygnia pocztu sztandarowego: 

a) biało – czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem 

białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

b) białe rękawiczki. 

6) W czasie uroczystości szkolnych poczet sztandarowy jest wprowadzany 

i wyprowadzany po podaniu komend: 

a) „Baczność” 

b) „Poczet sztandarowy wprowadzić”- wszyscy, zachowują pozycję stojącą 

c) „Do hymnu”- odśpiewany lub odtworzony zostaje hymn państwowy. W trakcie 

hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45o do przodu 

d) „ Po hymnie”- uczestniczy uroczystości przyjmują postawę swobodną  

e) „Poczet sztandarowy wyprowadzić”- wszyscy uczniowie zachowują pozycję stojącą, 

tak jak w przypadku wprowadzeniu sztandaru na salę. 

7) Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego 

zakończenia roku szkolnego klas kończących Szkołę w obecności Dyrektora szkoły. 

 

Rozdział II  

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

§ 5  

Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania szkołami 

wymienionymi w § 1 ust.1.  
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§ 6  

Zadaniem Zespołu Szkół jest:  

1. Zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących w skład 

Zespołu. 

2. Zarządzanie i administrowanie obiektami należącymi do szkół wchodzących w skład 

Zespołu. 

3. Organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkół wchodzących w skład 

Zespołu. 

4. Prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół wchodzących w skład 

Zespołu.  

  

Rozdział III 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ  

 

§ 7  

1. Dyrektor Zespołu, zwany dalej „Dyrektorem” jest jednoosobowym organem 

wykonawczym Zespołu oraz jednoosobowym organem wykonawczym szkół wchodzących 

w skład Zespołu.  

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określonych przepisach dla:  

1) kierownika jednostki organizacyjnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  

którą zarządza i reprezentuje na zewnątrz;  

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej 

w tym organizowanie zamówień publicznych; 

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, 

postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych  

na podstawie odrębnych przepisów; 

4) Dyrektora szkół wchodzących w skład Zespołu opisane w ich odrębnych statutach.  

3. Szczegółowe kompetencje Dyrektora określają odrębne przepisy oraz statuty szkół 

wchodzące w skład Zespołu.  

4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy Zespołu oraz szkół 

wchodzących w skład Zespołu przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone 

ustnie do protokołu.  

 

§ 8  

1. Rady Pedagogiczne szkół wchodzących w skład Zespołu tworzą wspólnie działającą 

„Radę Pedagogiczną szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu”.   

2. Połączenie rad pedagogicznych szkół wchodzących w skład Zespołu nie narusza 

kompetencji określonych dla poszczególnych rad pedagogicznych, w ich odrębnych 

statutach. 
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3. Wspólnie działające Rady Pedagogiczne działają na podstawie wspólnie ustalonego 

„Regulaminu Rady Pedagogicznej szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu”, który określa:  

 

1) organizację zebrań; 

2) sposób powiadamiania członków Rady Pedagogicznej o terminie i porządku zebrania; 

3) sposób dokumentowania działań Rady Pedagogicznej; 

4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.  

 

§ 9  

1. Rady Rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu tworzą wspólnie działającą  

„Radę Rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu”.  

2. Połączenie Rad Rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu nie narusza kompetencji 

określonych dla poszczególnych rad rodziców, w ich odrębnych statutach.  

3. Wewnętrzną strukturę wspólnie działających rad rodziców, tryb jej pracy oraz 

szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców 

szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brzesciu”.   

 

§ 10  

1. Samorządy uczniowskie/słuchaczy szkół wchodzących w skład Zespołu tworzą wspólnie 

działający „Samorząd uczniowski szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu”.  

2. Połączenie samorządów uczniowskich/słuchaczy szkół wchodzących w skład Zespołu  

nie narusza kompetencji określonych dla samorządów uczniowskich poszczególnych 

szkół, w ich odrębnych statutach.  

3. Zasady wybierania i działania organów wspólnie działającego samorządu uczniowskiego 

określa „Regulamin samorządu uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brzesciu” uchwalony 

przez ogół uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu w głosowaniu równym, tajnym  

i powszechnym.  

 

 

Rozdział IV 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

§ 11  

1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych 

do wykonania zadań Zespołu, w tym do wykonania zadań szkół wchodzących w skład 

Zespołu.  
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2. Zakresy zadań nauczycieli szkół oraz innych pracowników szkół wchodzących w skład 

Zespołu określają statuty tych szkół.  

 

Rozdział V 

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

§ 12  

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy prawa oświatowego 

dotyczące organizacji roku szkolnego.  

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez Dyrektora.  

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Zespołu Szkół 

Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 

rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych.  

4. Szczegółową organizację pracy z uwzględnieniem warunków i sposobów oceniania 

wewnątrzszkolnego poszczególnych typów szkół określają odrębne przepisy oraz statuty 

szkół wchodzące w skład Zespołu Szkół. 

 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 13  

1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące 

tych spraw odrębne przepisy. 

 

§ 14 

1. Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek 

organów szkoły, organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego.  

2. Projekt uchwały o zmianie statutu szkoły jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców 

i samorządu uczniowskiego.  

3. Rada Rodziców i samorząd uczniowski mają prawo wnieść uwagi do planowanych zmian 

w statucie w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.  

4. Dyrektor powiadamia organy Zespołu Szkół o każdej zmianie w statucie. 

 

§ 15 

1. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: 

uczniów/słuchaczy, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 
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2. Rada Pedagogiczna zobowiązuje Dyrektora szkoły do opracowania i opublikowania 

ujednoliconego tekstu statutu.  

3. Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem Dyrektora szkoły. 

4. Tekst ujednolicony jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły i w bibliotece oraz 

zamieszczany na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. 


