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Rozdział 1 

Informacje o zespole 

 

§1 

1. Zespół Szkól Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie zwany dalej „zespołem” 

jest jednostką organizacyjną Powiatu Kutnowskiego powołaną w celu wspólnego 

zarządzania wchodzącymi w jego skład jednostkami oświatowymi. 

2. W skład zespołu wchodzą: 

1) Technikum nr 3; 

2) Szkoła Policealna nr 3.  

3. Siedzibą zespołu jest budynek w Kutnie przy ul. Tadeusza Kościuszki 24. 

4. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści Zespół Szkól Nr 3  

im. Władysława Grabskiego w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. T. Kościuszki 24; tel. 24 355 78, 

fax  24 355 78 81  REGON 000333167  NIP 775-15-34-237.  

5. Każdy typ szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego 

w Kutnie ma odrębną pieczęć urzędową. 

 

§2 

1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki ze środków przyznanych 

przez Powiat Kutnowski, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Powiatu 

Kutnowskiego. 

2. W zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań szkół 

wchodzących w skład zespołu. 

3. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

Rozdział 2 

Cele i zadania zespołu 

 

§ 3 

Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania 

szkołami wymienionymi w §1 ust. 2. 

 

§4 

Zadaniem zespołu 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; 
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4) prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół wchodzących 

w skład zespołu. 

 

Rozdział 3 

Dyrektor zespołu oraz sposób funkcjonowania organów szkół wchodzących 

w skład zespołu 

 

§5 

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 określone w odrębnych 

przepisach dla:  

1) kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Kutnowskiego, którą zarządza 

i reprezentuje ją 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 odnoszące 

się do kompetencji wymienionych w ust. 2 oraz statuty szkół wchodzących w skład 

zespołu. 

4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy zespołu oraz 

poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu przekazane na piśmie, drogą 

elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. 

 

§ 6 

1. Rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działającą  

„Radę pedagogiczną szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława 

Grabskiego”. 

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

kompetencji określonych dla poszczególnych rad pedagogicznych, w ich odrębnych 

statutach.   

3. Podstawę działania rad pedagogicznych stanowi wspólnie ustalony „Regulaminu rady 

pedagogicznej szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława 

Grabskiego ", który określa: 

1) organizację zebrań; 

2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania; 
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3) sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej; 

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

 

§7 

4. Rady rodziców szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działającą „Radę  

rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego”. 

5. Połączenie rad rodziców szkół wchodzących w skład zespołu nie narusza kompetencji 

określonych dla poszczególnych rad rodziców w ich odrębnych statutach.  

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

szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców 

Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego”, uchwalony przez wspólnie działającą 

Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego. 

 

§8 

1. Samorządy uczniowskie szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działający 

„Samorząd Uczniowski szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława 

Grabskiego”. 

2. Połączenie samorządów uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3  

im. Władysława Grabskiego nie narusza kompetencji określonych dla samorządów 

uczniowskich poszczególnych szkół w ich odrębnych statutach. 

3. Zasady wybierania i działania organów wspólnie działającego samorządu uczniowskiego 

określa „Regulaminu samorządu uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 

im. Władysława Grabskiego uchwalony przez ogół uczniów szkół wchodzących w skład 

zespołu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.   

 

Rozdział 4 

Pracownicy zespołu 

 

§ 9 

1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych 

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

zespołu. 

2. Zakresy zadań nauczycieli szkół wchodzących w skład zespołu określają statuty tych 

szkół. 
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Rozdział 5  

Monitoring wizyjny 

 

§ 10 

1. Budynki i teren szkolny są objęte monitoringiem wizyjnym. Nadzór kamer rejestrujących 

obraz ma na  celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

oraz pracy uczniów i zatrudnionych pracowników. 

2. Zarząd Powiatu w Kutnie wyraził zgodę na utrzymanie nadzoru nad pomieszczeniami 

budynku szkoły, w części szkolnej w Bursie nr 1 oraz nad terenem wokół szkoły 

w postaci monitoringu oraz zaakceptował zastosowane środki techniczne i organizacyjne 

w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, 

pracowników i innych osób, których w wyniku nagrań można zidentyfikować.  

3. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznaczone stosownymi tabliczkami 

informacyjnymi. 

4. Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przechowywany jest na dysku 

wewnętrznym i może być wykorzystywany do realizacji zadań wychowawczo-

opiekuńczych szkoły. 

5. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom  

w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych. 

6. Dane z systemu monitoringu wizyjnego przechowywane są na urządzeniu rejestrującym 

obraz przez czas określony i ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych z kolejnego 

okresu. 

 

Rozdział 6 

Ceremoniał 

 

§ 11 

1. Zespół posiada własny sztandar, logo i ceremoniał. Patronem zespołu jest Władysław 

Grabski. 

2. Sztandar może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez 

administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy 

świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych. 

3. Całoroczna praca dydaktyczno-wychowawcza związana jest z następującym 

ceremoniałem szkolnym: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie uczniów klas 

pierwszych, pożegnanie absolwentów, uroczyste zakończenie roku szkolnego.  

4. Każda z wymienionych w ust. 3 form ceremoniału szkolnego posiada swój scenariusz, 

oprawę artystyczną i określone zwyczaje.  
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§ 12 

1. Sztandar Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie ma kształt prostokąta  

o wymiarach 970 x 1040 mm i jest przytwierdzony do drewnianego, toczonego drzewca 

zakończonego głowicą w kolorze złotym  nawiązującą do godła państwowego w kształcie 

orła w koronie. 

2. Awers sztandaru ma kolor granatowy, w jego centralnej części znajduje się awers monety 

o nominale 1 zł wprowadzonej do obiegu po reformie skarbowo – walutowej 

przeprowadzonej przez Władysława Grabskiego Patrona zespołu.. Na wyhaftowanej 

monecie widnieje zwrócona w prawą stronę głowa kobiety oraz cztery kłosy żyta. Poniżej 

znajduje się herb powiatu kutnowskiego – złoty lew na  zielonym tle skierowany w prawą 

stronę oraz kłos zboża. Całość okala wieniec laurowy, po jego zewnętrznej stronie, 

w formie okręgu umieszczona została nazwa placówki: „ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. 

WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE”. 

3. Rewers sztandaru ma kolor czerwony. W jego centralnej części znajduje się godło 

Polski - orzeł w koronie barwy srebrnej ze złotym dziobem. Poniżej widnieje napis: 

Kutno 2004”. 

 

Awers sztandaru     Rewers sztandaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13 

Treść hymnu: Pieśń o Władysławie Grabskim 

Chociaż we dworze urodzony  

Chłopską miał duszę, mędrca głowę,  

Marzył o Polsce odrodzonej, 

Gdzie chłop i dziedzic równy sobie. 

Tym, co od wieków naznaczeni  

Poddaństwem wobec swoich panów,  
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Otwierał głowy nieuczone, 

Ich los uczynił racją stanu. 

Ref. 

Bo święta rzecz rodzinne twoje gniazdo,  

I ziemi puls jak zwykły życia rytm,  

Ludowa pieśń, co drzewem się rozrasta  

I ukorzenia w sercu twym. 

Obywatelskie wpajał cnoty,  

Które ojczyźnie się należą,  

Aż wreszcie chłopi uwierzyli, 

Że wieś polskości „pramacierzą”. 

Za głosem ojca i ojczyzny  

Podążał śmiało po nauki, 

A potem przejął ojcowiznę, 

Bo znalazł wszystko, czego szukał. 

Ref. 

Bo święta rzecz tak synów swych wychować,  

By byli jak sól ziemi, chleba smak, 

Bo godność i tożsamość narodowa  

Cenniejsze są niż sławy blask. 

A gdy ojczyzna niepodległa  

Zaczęła leczyć swoje rany, 

Z woli narodu został Grabski  

Premierem rządu mianowany.  

Nie dla kariery, nie dla chwały 

Przeciwnym wiatrom stawiał czoła,  

A gdy się sprawy dobrze miały,  

Szedł dalej, gdzie ojczyzna woła. 

Ref. 

Bo święta rzecz- mieć siłę do ostatka, 

I nie bać się Judaszy spojrzeń złych, 

I szczodrym być jak nasza ziemia matka,  

Prawdą wykarmić synów swych. 

Wreszcie zmęczony musiał ulec, 

Bo wiatr historii wciąż się zmieniał, 

Zszedł z Panteonu, by dla Polski  

Nowe wychować pokolenia. 

Zanim na wieczny odpoczynek  

Spoczął w tej ziemi bliskiej sercu, 

Takie przesłanie pozostawił 
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Swoim duchowym spadkobiercom  

 Ref. 

Nieważne jest, by w życiu wciąż wygrywać, 

Lecz żeby mieć przed sobą zbożny cel,  

Wytrwałym być i wierzyć w sprawiedliwość,  

Czynem wypełniać każdy dzień. 

 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

 

§ 14 

1. Pozostałe sprawy regulują statuty szkół wchodzących w skład zespołu. 

2. Tekst statutu ogłaszany jest zarządzeniem dyrektora szkoły. 

 

 

 

           DYREKTOR 

          mgr inż. Wojciech Banasiak 

 


