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Rozdział 1 

Podstawowe informacje 

§1 

1. W skład Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, zwanego dalej 

Zespołem wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa nr 27 w Zabrzu; 

2) VII Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu; 

3) Technikum nr 7 w Zabrzu; 

4) Szkoła Policealna nr 2 w Zabrzu (w likwidacji) 

2. Zespół mieści się w Zabrzu w budynku przy ulicy Fryderyka Chopina 26. 

3. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Zabrze z siedzibą w Urzędzie Miasta Zabrze 

na ulicy Powstańców Śląskich 5-7. 

 

§2 

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają swoje odrębne statuty. 

2. W sprawach nieuregulowanych statutem Zespołu mają zastosowania postanowienia 

zawarte w statutach poszczególnych szkół. 

3. Zespół posiada swój sztandar i ceremoniał: 

1) uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie 

i jego transport właściwych postaw jego poszanowania; 

2) ceremoniał szkolny polega na wprowadzaniu pocztu sztandarowego na wszystkich 

ważniejszych uroczystościach szkolnych. 

4. Zespół używa pieczęci podłużnych oraz pieczęci urzędowych okrągłych o średnicy 36 

mm i 20 mm. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Zespołu 

§3 

1. Cele i zadania Zespołu są wyznaczone celami i zadaniami poszczególnych szkół 

wchodzących w skład Zespołu. 

2. Cele i zadania poszczególnych szkół, określone w statutach tych szkół, z wyjątkiem 

szkoły policealnej, uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny.  
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Rozdział 3 

Organy Zespołu 

§4 

1. Organami Zespołu są: 

1) dyrektor Zespołu, który jest dyrektorem szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców. 

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu nie posiadają oddzielnych organów, wyjątek stanowi 

samorząd uczniowski, który jest osobnym organem dla szkoły podstawowej oraz szkół 

ponadpodstawowych (VII Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 7). 

3. Kompetencje organów szkoły zawierają poszczególne statuty szkół wchodzących w skład 

Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu. 

 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

§5 

1. Czteroletnie liceum ogólnokształcące i pięcioletnie technikum wchodzące w skład 

Zespołu to szkoły ponadpodstawowe, które są III etapem edukacyjnym dla absolwentów 

ośmioletniej szkoły podstawowej. 

2. Czteroletnie liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu prowadzi klasy 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, 

do czasu wygaszenia kształcenia na tym etapie edukacyjnym.  

3. Pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu prowadzi klasy czteroletniego 

technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, do czasu wygaszenia 

kształcenia na tym etapie edukacyjnym.  

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia w czteroletnim liceum ogólnokształcącym klas 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, 

znajdują się w statucie czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 

5. Postanowienia dotyczące prowadzenia w pięcioletnim technikum klas czteroletniego 

technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum znajdują się w statucie 

pięcioletniego technikum. 

6. Po każdej nowelizacji statutu Zespołu, dyrektor Zespołu jest zobowiązany do 

opublikowania ujednoliconego tekstu statutu.  
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Statut Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu został zatwierdzony 

uchwałą rady pedagogicznej nr 19/2019/2020 z dnia 29.11.2019 r. 

Zmiany w Statucie Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu zostały 

zatwierdzone uchwałą rady pedagogicznej nr 18/2020/2021 z dnia 10.09.2020 r. 

 

 


