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Rozdział 1 

Ogólna charakterystyka zespołu szkół 

 
§ 1. 

 
1. Nazwa zespołu szkół: Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego 

w Częstochowie. 

2. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu, na pieczęciach i stemplach może być używany 

czytelny skrót nazwy – TZN. 

3. Siedziba szkoły: budynki przy ul. Jasnogórskiej 84/90 w Częstochowie. 

4. Organ prowadzący: Gmina Miasto Częstochowa. 

5. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty. 

6. Techniczne Zakłady Naukowe są jednostką budżetową – statutowa działalność zespołu jest 

finansowana przez organ prowadzący.  

 
§ 2. 

 
W skład zespołu wchodzą następujące szkoły: 

1) Technikum Nr 5;  

2) Szkoła Policealna Nr 3. 

 
§ 3. 

 

1. Technikum Nr 5 kształci w zawodach: 

1) technik elektronik; 

2) technik informatyk; 

3) technik teleinformatyk; 

4) technik mechanik; 

5) technik budownictwa; 

6) technik ochrony środowiska; 

7) technik architektury krajobrazu; 

8) technik awionik; 

9) technik mechanik lotniczy. 
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2. Technikum Nr 5 jest szkołą publiczną dla młodzieży o 5-letnim cyklu kształcenia na 

podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, 

uzyskać dyplom zawodowy po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz 

uzyskać świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

3. Szkoła prowadzi klasy technikum o 4-letnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum, które 

pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe (podstawa programowa kształcenia zawodowego 2012, 2017) lub dyplom zawodowy 

(podstawa programowa kształcenia branżowego 2019) po zdaniu egzaminów oraz uzyskać 

świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  

 
§ 4. 

 

1. Szkoła Policealna Nr 3 kształci w zawodzie: technik bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Ukończenie szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu 

egzaminów zawodowych. 

 

Rozdział 2 

Organy w zespole szkół 

 

§ 5. 
 

1. Organy wspólne dla szkół wchodzących w skład zespołu szkół: 

1) Dyrektor Technicznych Zakładów Naukowych; 

2) Rada Pedagogiczna Technicznych Zakładów Naukowych. 

2. Pozostałe organy szkół wchodzących w skład zespołu szkół są odrębne.  

 

Rozdział 3 

Pracownicy zespołu szkół 

 

§ 6. 
 

W zespole szkół zatrudnia się:  

1) Nauczycieli, których kwalifikacje, zasady zatrudniania i wynagradzania reguluje ustawa 

Karta Nauczyciela; 
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2) Pracowników administracji oraz pracowników obsługi, których dotyczą przepisy ustawy 

o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks Pracy: 

 

Rozdział 4 

Statuty w zespole szkół 

 
§ 7. 

 
1. Technikum Nr 5 posiada odrębny statut. 

2. Szkoła Policealna Nr 3 posiada odrębny statut. 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

 
§ 8. 

 
1. Dyrektor Technicznych Zakładów Naukowych przedstawia statut zespołu szkół do wglądu całej 

społeczności szkolnej: 

1) w formie papierowej w bibliotece szkolnej; 

2) w formie elektronicznej: 

a)  na stronie internetowej Technicznych Zakładów Naukowych; 

b) w Biuletynie Informacji Publicznej Technicznych Zakładów Naukowych.  

2. Statut obowiązuje od 1 grudnia 2019 r. 

 

 

Wzory pieczęci: 

 


