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Rozdział 1.  INFORMACJE OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Pełna nazwa Zespołu Szkół:  Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1w Warszawie 

zwanego w dalszej części niniejszego Statutu „Zespołem Szkół”. 

2. Siedziba Zespołu Szkół: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56. 

1. Organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą przy Placu Bankowym 3/5,  

00-950 Warszawa. 
2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 

 

§ 2 

 

1. Typy szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół:  

a) Technikum Samochodowe nr 1 im. R. Macieja Pijanowskiego 

b) Branżowa Szkoła Samochodowa  I stopnia nr 2 

2. Pełne nazwy poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół składają się z nazwy 

zespołu oraz nazwy szkoły i brzmią następująco: 

a) Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 Technikum Samochodowe nr 1 im. R. 

Macieja Pijanowskiego 

b) Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia 

nr 2 
3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół kształcą młodzież na podbudowie gimnazjum i szkoły 

podstawowej w systemie stacjonarnym.  

4. Cykl kształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół wynosi:  

a) Technikum Samochodowe – cztery lata (po gimnazjum) i pięć lat (po szkole podstawowej); 

b)   Branżowa Szkoła I stopnia   – trzy lata.  

5. Absolwenci poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół zdobywają 

wykształcenie: 

a) Technikum Samochodowe nr 1 im. R. M. Pijanowskiego – średnie ogólnokształcące i średnie 

branżowe;  

b)  Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia  nr 2 – zasadnicze branżowe.  

6. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół kształcą młodzież w zawodach związanych z branżą 

samochodową:  

a) Technikum Samochodowe nr 1 im. R. M. Pijanowskiego – technik pojazdów samochodowych, 

b)   Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia nr 2  – mechanik pojazdów samochodowych. 

7.  Zespołem Szkół kieruje Dyrektor Zespołu Szkół.    

8. W Zespole Szkół utworzone są dodatkowo następujące stanowiska kierownicze:  

a) wicedyrektor Zespołu Szkół, 

b) kierownik warsztatów szkolnych, 

c) kierownik  szkolenia praktycznego, 

d) kierownik gospodarczy. 

9.   Powierzenia i odwołania ze stanowisk kierowniczych dokonuje Dyrektor Zespołu Szkół. 

10. Zespół Szkół zatrudnia pracowników pedagogicznych (nauczycieli) i pracowników 

niepedagogicznych.   

11. W ramach etatów pedagogicznych szkoła zatrudnia nauczycieli bibliotekarzy oraz pedagoga i 

psychologa szkolnego.  

12 . Dla pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół utworzone są  stanowiska:  

administracyjne i obsługowe. 

13. Integralną częścią Zespołu Szkół są warsztaty szkolne, stacja kontroli pojazdów, które prowadzą 

działalność usługową (diagnostyka pojazdów  samochodowych, badania techniczne pojazdów, naprawy 

bieżące pojazdów) .   
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                   § 3 

 

1.  Zespół Szkół posiada sztandar. 

2. Ważne uroczystości szkolne odbywają się zgodnie z przyjętym Ceremoniałem szkolnym i z udziałem 

pocztu sztandarowego Zespołu Szkół. 

3. Poczet sztandarowy Zespołu Szkół może brać udział w uroczystościach organizowanych poza szkołą. 

4. Zespół Szkół przyjmuje w szeregi społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych poprzez złożenie 

ślubowania na sztandar szkoły, podczas uroczystości inauguracji każdego nowego roku szkolnego. 

 

                                                                                    §4 

 

1. Zespół Szkół prowadzi i archiwizuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

aktualną Instrukcją kancelaryjną i jednolitym wykazem akt.  

2. Osobą upoważnioną do podpisywania dokumentów w imieniu Zespołu Szkół lub potwierdzania ich 

autentyczności z oryginałem jest Dyrektor Zespołu Szkół, chyba że przepisy prawa, w tym niniejszy 

Statut stanowią inaczej.  

3. Dyrektor Zespołu Szkół może udzielić upoważnienia innemu pracownikowi Zespołu Szkół do 

podpisywania dokumentów lub zaświadczania ich autentyczności z oryginałem w jego imieniu 

 lub zastępstwie, określając imię i nazwisko upoważnionego oraz czas i zakres upoważnienia, chyba, że 

przepisy szczegółowe zabraniają dokonywania takiej delegacji uprawnień.    

 

 

                                                                              § 5 

 

1. Rozpatrywanie wniesionych skarg i wniosków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w 

kodeksie postępowania administracyjnego oraz zapisami niniejszego Statutu.   

2. Skargi i wnioski można zgłaszać do Dyrektora Zespołu Szkół  osobiście w formie ustnej lub pisemnej 

albo za pośrednictwem poczty elektronicznej do sekretariatu Zespołu Szkół.  

3. Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretariat Zespołu Szkół, który koordynuje ich przyjmowanie, 

rejestrowanie, rozpatrywanie i załatwianie.  

4. Skargi rozpatruje i załatwia Dyrektor Zespołu Szkół lub wskazany przez niego pracownik. 

 

 

Rozdział 2. ORGANY SZKOŁY  

 

                                                                                   § 1 

 

1. Organami  szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół są: 

a) dyrektor, 

b) rada pedagogiczna, 

c) samorząd uczniowski, 

d) rada rodziców. 

 

                                                                                  § 2 

 

1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu w wyniku konkursu powierzono stanowisko dyrektora. 

Stanowisko dyrektora powierza Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. 

 

                                                                                  § 3 

1. Rada Pedagogiczna Technikum Samochodowego nr 1  im. R. M. Pijanowskiego,  stanowi wraz z 

Radą Pedagogiczną Branżowej Szkoły Samochodowej I stopnia nr 2  Radę Pedagogiczną Zespołu 

Szkół. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół w zakresie realizacji jego 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami. 
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§ 4 

 

1. Radę rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice 

uczniów Technikum Samochodowego nr 1 im. R. M. Pijanowskiego i Branżowej Szkoły 

Samochodowej I Stopnia nr 2.   

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

 

                                                                           § 5 

 

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. W skład Samorządu wchodzą  uczniowie Technikum 

Samochodowego nr 1 im. R. M. Pijanowskiego i Branżowej Szkoły Samochodowej I Stopnia nr 2. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów 

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami 

ogółu uczniów. 

 

                                                                                § 6 

 

1. Organy szkoły współdziałają ze sobą z poszanowaniem wzajemnej niezależności oraz zakresu 

kompetencji m.in. poprzez: wymianę informacji, możliwość składania wniosków w zakresie 

poprawy efektywności pracy szkoły, możliwość udziału w swoich zebraniach. 

2. Spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia 

pisemnego zawiadomienia o powstaniu sporu. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

3. Jeżeli dyrektor jest stroną sporu, każdy z pozostałych organów wybiera po dwóch swoich 

przedstawicieli, którzy tworzą komisję do spraw rozstrzygnięcia danego sporu. Komisja rozstrzyga 

spór w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej powołania. Rozstrzygnięcie komisji jest 

ostateczne. 

 

              Rozdział  3. DOKSZTAŁCANIE TEORETYCZNE  MŁODOCIANYCH 

PRACOWNIKÓW 

 

                                                                     § 1 

 

1. W  Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 są organizowane turnusy dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 

wynikających z programu nauczania dla zawodu: mechanik pojazdów samochodowych. 

2. Radę Pedagogiczną turnusu tworzą wszyscy nauczyciele uczący  w poszczególnych turnusach oraz 

kadra kierownicza szkoły: dyrektor, wicedyrektor, kierownik warsztatów oraz kierownik szkolenia 

zawodowego. 

3. Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji młodocianych pracowników w ostatnim dniu 

kształcenia dla każdego turnusu. 

4. Szkoła prowadzi dokumentację turnusów dokształcania teoretycznego, która obejmuje: 

a) program nauczania, 

b) dzienniki zajęć, 

c) protokoły klasyfikacyjne, 

d) ewidencję wydanych zaświadczeń. 
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Rozdział 4. CEREMONIAŁ SZKOLNY 

§ 1 

1. Ceremoniał szkolny obejmuje sposoby przeprowadzania najważniejszych uroczystości 

szkolnych i patriotycznych oraz zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie tych 

uroczystości. 

2. Sztandar Zespołu Szkół towarzyszy następującym okolicznościom: 

a) uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

b) Dzień Edukacji Narodowej, 

c) święta państwowe i uroczystości kościelne, 

d) uroczystości upamiętniające historyczne wydarzenia w dziejach narodu, 

e) ślubowanie oddziałów klasy pierwszej. 

3. Wszystkie szkolne i patriotyczne uroczystości rozpoczynają się od odśpiewania hymnu 

państwowego. 

4. Szczegółowe zasady udziału pocztu sztandarowego Szkoły, oddawania honoru sztandarem a 

także zbiór zasad zachowania się młodzieży podczas uroczystości zawarte są w Ceremoniale 

Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1. 

 


