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STATUT  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 

IM. SZCZEPANA BOŃKOWSKIEGO W WARSZAWIE 

 

 

§1.  Siedzibą Zespołu Szkół Nr 7 im. Szczepana  Bońkowskiego jest budynek przy  

ul. Chłodnej 36/46 w Warszawie. 

1.  Organem prowadzącym zespół jest Urząd m. ST. Warszawy. 

2.  Nadzór pedagogiczny nad zespołem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty  

w Warszawie. 

 

§2.   W skład zespołu wchodzą CXXV  Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara 

Milewicza w Warszawie oraz Technikum Nr 3 im. Ludwika Krzywickiego w Warszawie. 

§3. Zespół działa na trzech płaszczyznach : 

1) administracyjnej; 

2) finansowej; 

3) oświatowej. 

 

§4.1.  Działalnością Zespołu Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie kieruje 

dyrektor szkoły. 

2. Dyrektor zespołu pełni jednocześnie funkcję dyrektora CXXV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza w Warszawie i dyrektora Technikum Nr 3 im. 

Ludwika Krzywickiego w Warszawie.   

3. Funkcję, o której mowa w ust. 2 pełni nauczyciel posiadający odpowiednie 

przygotowanie pedagogiczne do pracy w liceum i technikum. 

4. Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole 

pracowników. 

5. Dyrektor zespołu dysponuje środkami finansowymi zespołu określonymi przez miasto 

stołeczne Warszawa w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie. 

 

§5.1.  W planie finansowym zespołu wyodrębnia się części planu dotyczące CXXV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza w Warszawie i Technikum Nr 3 im. Ludwika 

Krzywickiego w Warszawie. 
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2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową i materialną zgodnie z zasadami prawa 

budżetowego i wymaganiami określonymi przez Biuro Edukacji w Warszawie oraz organ 

prowadzący. 

3. Obsługę finansową zespołu prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  

dla Dzielnicy Wola w Warszawie. 

 

§6.  Szczegółową organizację liceum i technikum regulują oddzielne statuty szkół  

wchodzących w skład zespołu, o których mowa w § 2.  

 

§7.  W zespole działa rada pedagogiczna, w skład której wchodzą nauczyciele zatrudnieni 

w zespole. 

 

§8.  W zespole działa jedna rada rodziców, w skład której wchodzą rodzice uczniów 

liceum i techniku, o których mowa w ust. 2. 

 

§9.  W zespole działa rada szkoły, którą tworzą przedstawiciele nauczycieli, 

przedstawiciele rodziców i przedstawiciele uczniów. 

 

§10.  Zespół szkół posługuje się następującymi pieczęciami: 

Pieczęcią podłużną o treści: Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego  

00-872 Warszawa ul. Chłodna 36/46 tel. 620-16-01, tel./fax 620-93-45 

Identyfikator 000812838 

Małą pieczęcią okrągłą z godłem państwowym i napisem w otoku: 

Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie; 

 

Wielką pieczęcią okrągłych z godłem państwowym i napisem w otoku: Zespół Szkół Nr 7 

 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie; 

 

§11.  Zmiany niniejszego statutu dokonuje rada szkoły. 


