
 

 

 

 

 

STATUT  

Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy  

im. Władysława Stanisława Reymonta  

w Częstochowie 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



Rozdział 1  

INFORMACJA O SZKOLE 

§ 1 

1. Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta z siedzibą w Częstochowie przy 

ul. Krakowskiej 80 f, zwany dalej „Zespołem”, jest szkołą ponadgimnazjalną i 

ponadpodstawową. W jej skład wchodzą:  

XIII Liceum Ogólnokształcące,  

Technikum Nr 7,  

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5,  

Szkoła Policealna Nr 1.  

2. Technikum Nr 7 jest szkołą publiczną o czteroletnim cyklu kształcenia na podbudowie 

gimnazjum i o pięcioletnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej, 

realizującą podstawy programowe zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

oraz programy własne nauczycieli.  

3. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 jest szkołą publiczną o trzyletnim cyklu kształcenia na 

podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej,  realizującą podstawę programową 

zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

4. XIII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą publiczną o trzyletnim cyklu kształcenia na 

podbudowie gimnazjum i o czteroletnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły 

podstawowej, realizującą podstawy programowe zatwierdzone przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej oraz programy własne nauczycieli.  

5. Szkoła Policealna Nr 1 jest szkołą publiczną o dwuletnim cyklu kształcenia realizującą 

podstawę programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

§ 2 

1. Szkoła działa zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1148) oraz Uchwałą nr 726/LVIII/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2002 
r. 

2. Organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa na prawach powiatu.  
3. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty.  

§ 3 

1. Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie posiada własny 

sztandar i logo wspólne dla wszystkich typów szkół wchodzących w jego skład.  

2.  Sztandar Szkoły składa się z płatu i drzewca 

3. Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm. 

Przymocowany jest on do drzewca wykonanego z jasnego drewna toczonego, 

zakończonego głowicą w formie srebrnego orła w złotej koronie. Sztandar obszyto złotą 

taśmą i wykończono złotymi frędzlami. 

4. Główna strona sztandaru (awers) posiada kremowe tło. Centralne miejsce zajmuje 

wyszywany portret patrona szkoły – Władysława Stanisława Reymonta. Postać patrona 

otoczona jest złotym napisem: „Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. 

Reymonta”.   



5. Rewers sztandaru jest biało-czerwony. Na tym tle w centrum umieszczono wizerunek orła 

białego z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Orzeł został wyhaftowany nicią 

srebrną, zaś korona, dziób i pazury – nicią złotą. 

6. Logo Szkoły jest znakiem graficznym przedstawiającym napis RE:ymont. Litery RE są pisane 

dużymi literami. Wraz z dwukropkiem napisanym po nich są w kolorze pomarańczowym. 

Pozostałe litery wyrazu „Reymont” pisane są  małymi literami w kolorze białym. Całość jest 

umieszczona na czarnym tle. Napis „RE:ymont” swoją symboliką nawiązuje do oznaczenia 

RE: które w stylistyce korespondencji elektronicznej oznacza w wolnym tłumaczeniu 

„odpowiedź”.  

§ 4 

1. W Zespole działa jedna Rada Pedagogiczna, jeden Samorząd  Uczniowski, jedna Rada 

Rodziców jako wspólne organy dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu. 

2. W Policealnej Szkole Nr 1 ze względu na organizację szkoły oraz brak możliwości 

bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców Rady Rodziców 

oraz Samorządu Uczniowskiego nie powołuje się. 

§ 5 

1. Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
2. Statut wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Samorządu Szkolnego, Rady 

Rodziców i przyjęciu uchwałą Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w głosowaniu zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków RP. 

3. Po nowelizacji statutu Dyrektor Szkoły publikuje w ciągu 7 dni jego tekst jednolity na 
stronie BIP i oficjalnej stronie internetowej Szkoły. 

4. Statut obowiązuje całą społeczność szkolną: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych 
pracowników Szkoły. 

5. Statut obowiązuje od 01 grudnia 2019 r. 


