
 

 

 

 

STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH 

W DARŁOWIE 
 

Statut podjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Morskich w Darłowie  

w dniu 22.11.2017r.  

Statut  wchodzi w życie 30.11.2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 1 

1. Zespół Szkół Morskich w Darłowie , zwany dalej Zespołem ma siedzibę w Darłowie 
76 – 150, ul. Szpitalna 1. 

2. Pełna nazwa brzmi: Zespół Szkół Morskich w Darłowie.  

 

§ 2 

1. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły: 
1) Technikum Morskie kształcące w zawodach: 

a) technik mechanik okrętowy, 
b) technik nawigator morski, 
c) technik hotelarstwa, 
d) technik logistyk. 

2) Branżowa Szkoła zawodowa I stopnia nr 1 prowadząca oddziały wielozawodowe 
oraz oddziały dotychczasowej szkoły zawodowej. 

 

§ 3 

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Sławieński. 

 

§ 4 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty. 

 

§ 5 

1. Cykl kształcenia w Technikum Morskim trwa 4 lata. 
2. Cykl kształcenia w Branżowej Szkole Zawodowej I stopnia nr 1 trwa 3 lata. 
3. Absolwentom szkół szkoła wystawia świadectwo ukończenia szkoły. 
4. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające 

kwalifikacje zawodowe wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. 

 

§ 6 

1. Zespół posiada własny sztandar oraz logo. 
2. Poczet sztandarowy bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych, 

pozaszkolnych organizowanych przez władze państwowe i samorządowe. 

 

§ 7 

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają statuty. 



2. Postanowienia zawarte w statutach szkół nie mogą być sprzeczne z niniejszym 
statutem. 

§ 8 

1. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkół wchodzących w skład Zespołu. 
2. W Zespole powołano inne stanowiska kierownicze: 

a) Wicedyrektor ds. pedagogicznych, 
b) Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego, 
c) Kierownik internatu, 
d) Kierownik warsztatów, 
e) Kapitan statku, 
f) Główna księgowa, 
g) Kierownik gospodarczy. 

3. Kompetencje kierownictwa Zespołu określają statuty szkół wchodzących w skład 
Zespołu. 

§ 9 

1. W Zespole działa połączona Rada Pedagogiczna Zespołu. 
2. Rada Pedagogiczna Zespołu wykonuje swoje kompetencje dla wszystkich szkół 

wchodzących w skład Zespołu. 

 

§ 10 

1. W Zespole działa połączona Rada Rodziców Zespołu, w skład której wchodzą 
przedstawiciele rad oddziałowych szkół wchodzących w skład Zespołu. 

2. Rada Rodziców Zespołu wykonuje swoje kompetencje dla wszystkich szkół 
wchodzących w skład Zespołu. 

 

§ 11 

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski reprezentujący wszystkich uczniów 
wchodzących w skład Zespołu. 

2. Samorząd Uczniowski Zespołu wykonuje kompetencje dla wszystkich szkół 
wchodzących w skład Zespołu. 

§ 12 

Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkół są pracownikami Zespołu. 

 

§ 13 

Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 14 



Zespół i szkoły go tworzące prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 


