
 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT 
Zespołu Szkół Nr 1 
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Rozdział 1 
Informacje ogólne  

 
§ 1. 1. Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku, zwany dalej „Zespołem Szkół” zlokalizowany jest w 
Kluczborku, przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 13, woj. opolskie.  
 
2. Zespół Szkół jest publiczną placówką oświatową nieodpłatną, w skład której wchodzą 

szkoły:  

            – Technikum Nr 3,  

            – Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1, 

            – Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych.  
 
3. Zespół Szkół Nr 1  w Kluczborku jest szkołą publiczną w związku, z czym:  

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w czteroletnim lub 

pięcioletnim cyklu nauczania w technikum, od rocznego do 2,5 letniego cyklu nauczania w 

szkole policealnej, trzyletnim cyklu nauczania w branżowej szkole. 

2) umożliwia uzupełnianie kwalifikacji zawodowych w formie bezpłatnych  

kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

3) przeprowadza rekrutację uczniów i słuchaczy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych 

na podstawie odrębnych przepisów. 

5) realizuje ustaloną dla danego typu szkoły podstawę programową kształcenia ogólnego i 

zawodowego. 

6) stosuje ustalone przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów. 

4. W ostatnim roku nauki w technikum przeprowadza się egzamin maturalny, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla uczniów i słuchaczy oraz absolwentów 

wszystkich typów szkół zawodowych wydziału młodzieżowego, Szkoły Policealnej Nr 3 dla 

Dorosłych a także osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, zgodnie z przepisami 

prawa. 

6.Zespołem Szkół kieruje Dyrektor Zespołu Szkół przy pomocy:  
            1) wicedyrektora,  

            2) kierownika pracowni ćwiczeń praktycznych,  

            3) kierownika szkolenia praktycznego,  

            4) kierownika gospodarczego. 



7. Organizację Technikum Nr 3 określa „Statut Technikum Nr 3 w Kluczborku”. 

8. Organizację Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 określa „Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 

w Kluczborku” 

9. Organizację Szkoły Policealnej Nr 3 dla Dorosłych określa „Statut Szkoły Policealnej Nr 3 dla 

Dorosłych”.  

 


