
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

STATUT 
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Podstawy prawne: 
 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483); 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  20 listopada 
1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 
z poźń. zm);  

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.– Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148); 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
60, 949); 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245); 

7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 
wprowadzające, Karta Nauczyciela; 

8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668); 

9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000); 

10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 869); 

11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 998); 

12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 682); 

13. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 2096); 

14. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( t j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1282).  

15. Ustawa z 22.grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) (t. j. Dz.U. z 2018 
r. poz. 2153 ze zm.) 

16. Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków 
tworzenia, organizacji oraz  działania  oddziałów  sportowych,  szkół  sportowych  
oraz  szkół  mistrzostwa  sportowego  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).  

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r.  
w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa 
sportowego  opublikowane w Dz. U. z dnia 29 marca 2017 r. poz. 671 
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DZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
Przepisy definiujące 

§ 1. 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) szkole  – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie; 

2) statucie – należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie; 

4) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół 
Elektronicznych w Lublinie; 

5) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców szkół wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie; 

6) Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd uczniowski w Zespole Szkół 
Elektronicznych;  

7) wicedyrektorach – należy przez to rozumieć Wicedyrektorów w Zespole Szkół Elektronicznych; 

8) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece 
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w X Liceum Ogólnokształcym Mistrzostwa 
Sportowego w Lublinie; 

9) programie wychowawczo-profilaktycznym – należy przez to rozumieć dokument wewnętrzny 
Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie; 

 
Informacje ogólne o szkole 

§ 2. 1. Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie jest zbiorowym zakładem szkolnym 
powołanym w obecnej formie z dniem 1 września 1975 roku na podstawie Zarządzenia 
Ministra Oświaty i Wychowaniaz dnia 6 września 1974 roku (Dz.  U.  MO  i  W  Nr  9,  poz.  73) 
przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie.Zespół Szkół Elektronicznych został 
utworzony na bazie Zespołu Szkół Zawodowych utworzonego Zarządzeniem Ministra Oświaty  
i  zkolnictwa Wyższego z dnia 9  istopada 1970 roku 

§ 3. W skład Zespołu Szkół Elektronicznych wchodzą: 

1) 5-letnie Technikum Elektroniczne powołane uchwałą Rady Miasta w Lublinie. Od dnia 14 
września 2007 r. Technikum Elektroniczne nosi imię Obrońców Lublina 1939roku; 

2) 4-letnie X Liceum Ogólnokształcące powołane uchwałą Rady Miasta w Lublinie  

3) 3-letnia Branżowa Szkoła Elektroniczna I stopnia przekształcona od dn. 01.09.2017r. 
uchwałąRady MiastaLublin 

§ 4. Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie, zwany dalej szkołą jest placówką publiczną: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje: 
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a) programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego, 

b) ramowy plan nauczania, 

c) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania  
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

§ 5. Siedzibą szkoły są obiekty położone w miejscowości Lublin, przy ul. Wojciechowskiej 
38. 

§ 6. Szkoła jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według 
zasad określonych w odrębnych przepisach. 

§ 7. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina M. Lublin 

§ 8. Organem nadzorującym szkołę jest  Lubelski Kurator Oświaty. 

§ 9. Cykl kształcenia w szkole trwa 4 lata w przypadku Liceum mistrzostwa Sportowego 
oraz 5 lat w przypadku Technikum Elektronicznego. 

§ 10. Nauka odbywa się 5 dni w tygodniu w systemie dziennym. 

§ 11. Ukończenie 4-letniego Liceum  oraz 5-letniego Technikum daje możliwość uzyskania 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  

§ 12. Uczniowie 5-letniego Technikum mają możliwość przystępowania do egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe właściwych dla poszczególnych zawodów; 

§ 13. W przypadkach szczególnych, związanych z koniecznością powtarzania klas, 
maksymalny okres uczęszczania do dziennego liceum oraz technikum wynosi do ukończenia 
21 roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-
pedagogicznej do ukończenia 24 roku życia.  

§ 14. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną dotyczącą kształcenia, 
wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości 
bazowych, kadrowych i finansowych szkoły na zasadach i warunkach określonych odrębnymi 
przepisami prawa. 

§ 15. Szkoła używa następujących pieczęci: 

 

 

 

 

§ 16. Kierunki kształcenia ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym.  

§ 17. Uczniowie otrzymują roczne świadectwa promocyjne, a absolwenci – świadectwa 
ukończenia oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W przypadku 
Technikum także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 
potwierdzających wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie. 

§ 18. W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w szkole prowadzone są klasy 
dotychczasowego trzyletniego liceum dla absolwentów gimnazjum, oraz czteroletniego 
technikum dla absolwentów gimnazjum aż do czasu wygaśnięcia tych klas.  


