Statut
Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych
w Zgierzu

Stan prawny od dnia 9 maja 2020 r.
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Rozdział I
Przepisy definiujące

§1

Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych
w Zgierzu;
2) Szkole - należy przez to rozumieć Profesjonalną Szkołę Policealną Kwalifikacji
Zawodowych w Zgierzu;
3) Ośrodku - należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zgierzu;
4) Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Profesjonalnej
Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu;
5) Samorządzie

Słuchaczy - należy przez to rozumieć ogół słuchaczy Profesjonalnej

Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.

Rozdział II
Postanowienia ogólne

§2

1.

Zespół nosi nazwę: Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.

2.

Siedziba Zespołu mieści się w Zgierzu przy ul. 3 Maja 46.

3.

Organem prowadzącym Zespół jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

4.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

5.

Nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu.
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§3
1.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu;
2) Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu.

2.

Dopuszcza

się

możliwość

tworzenia

w

ramach

Zespołu

nowych

jednostek

organizacyjnych, jeśli potrzeba taka wynika z prowadzonej działalności.

§4
1.

Dla wszystkich jednostek Zespół prowadzi wspólną obsługę administracyjno-finansową
i kadrową.

2.

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.

Zasady gospodarki finansowej, materiałowej, inwentaryzacyjnej i kontroli zarządczej
określają obowiązujące przepisy prawa.

§5
1.

Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.

Na świadectwach i innych dokumentach wydawanych przez Zespół podaje się nazwę
jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Zespołu.

§6
1.

Czas trwania cyklu nauczania w poszczególnych jednostkach Zespołu, a także kształcenia
w formie kursów jest zgodny z przepisami określonymi przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania.

2.

Zasady wydawania, wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania
ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów
przeznaczonych

do

obrotu

prawnego

z

zagranicą

oraz

zasad

odpłatności

za wykonywanie tych czynności regulują przepisy określone przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania.
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Rozdział III
Cele i zadania Zespołu

§7
1.

Szkoła i Ośrodek wchodzące w skład Zespołu realizują cele i zadania określone w ustawie
- Prawo Oświatowe i ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do nich
wydanych, a w szczególności:
1) zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania;
2) przeprowadzają rekrutację słuchaczy zgodnie z przepisami określonymi przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
3) realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
ogólnego oraz w zawodach szkolnictwa branżowego;
4) stosują ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady
oceniania,

klasyfikowania

i

promowania

słuchaczy

oraz

przeprowadzania

egzaminów;
5) umożliwiają ukończenie szkoły i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego;
6) organizują proces kształcenia zgodnie z przepisami określonymi przez ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania;
7) zapewniają słuchaczom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich pobytu
w Szkole, jak również podczas zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej
obiektami;
8) zapewniają podtrzymanie kultury, świadomości narodowej i tradycji regionalnej;
9) organizują i prowadzą formy doskonalenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół
i placówek oświatowych oraz doradztwo metodyczne;
10) wspierają szkoły i placówki oświatowe w realizacji ich zadań;
11) organizują i prowadzą w terenie sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli
oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
12) gromadzą i udostępniają

informacje o formach kształcenia dokształcania

i doskonalenia zawodowego nauczycieli dostępnych w województwie;
13) współpracują z instytucjami działającymi na rzecz edukacji.
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Rozdział IV
Organizacja Zespołu

§8
1.

Dyrektor Zespołu wykonuje zadania Dyrektora Szkoły i Ośrodka.

2.

Dyrektor reprezentuje na zewnątrz Zespół oraz wszystkie wchodzące w jego jednostki
organizacyjne.

3.

Dyrektor realizuje w stosunku do Zespołu zadania określone dla dyrektora w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz ustawie - Karta Nauczyciela.

4.

Dyrektor organizuje i nadzoruje całokształt pracy wszystkich jednostek organizacyjnych
wchodzących w skład Zespołu, zarządza Zespołem oraz jest odpowiedzialny za jego
działalność dydaktyczną, wychowawczą, administracyjno - gospodarczą i finansową.

5.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych.

6.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły;
3) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
4) administrowania

zakładowym

funduszem

świadczeń

socjalnych,

zgodnie

z ustalonym regulaminem.
7. Dyrektor wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego i obrony cywilnej.
8. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu zastępuje go Wicedyrektor, natomiast
jeśli w Zespole nie utworzono stanowiska Wicedyrektora - inny nauczyciel Zespołu,
wyznaczony przez organ prowadzący.
§9
1.

W Zespole może być utworzone, na wniosek Dyrektora Zespołu za zgodą organu
prowadzącego, stanowisko lub stanowiska Wicedyrektorów oraz inne stanowiska
kierownicze.

2.

Zadania osób pełniących stanowiska kierownicze określa Statut Szkoły.
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§ 10
1.

Szczegółową organizację nauczania każdego roku szkolnego określa arkusz organizacyjny
Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu w terminie wynikającym z obowiązujących
przepisów określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
składający się z arkuszy organizacyjnych jednostek wchodzących w skład Zespołu.

2.

Arkusz sporządza się z uwzględnieniem obowiązujących podstaw programowych:
ogólnej oraz kształcenia w zawodzie, szkolnych planów nauczania, o których mowa
w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu pracy Ośrodka.

3.

Arkusz organizacyjny Zespołu zatwierdza organ prowadzący w terminie określonym
w odrębnych przepisach.

4.

W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu,
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin edukacyjnych
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin
prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

5.

Na

podstawie

zatwierdzonego

arkusza

organizacyjnego

Zespołu

Dyrektor,

z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy, ustala się rozkład zajęć, określający
organizację zajęć edukacyjnych.
6.

Organizację pracy Szkoły i Ośrodka wchodzących w skład Zespołu szczegółowo określają
statuty Szkoły i Ośrodka.

Rozdział V
Pracownicy Zespołu

§ 11
1.

W Zespole zatrudnieni są:
1) w Szkole - pracownicy pedagogiczni oraz specjaliści niebędący nauczycielami
za zgodą organu prowadzącego,
2) w Ośrodku - pracownicy pedagogiczni oraz specjaliści niebędący nauczycielami,
3) pracownicy administracji i obsługi.

2.

Zasady zatrudniania, wynagradzania, warunki pracy, prawa i obowiązki wszystkich
pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.
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§ 12
1.

W Zespole tworzy się stanowisko Głównego Księgowego. Do jego zadań należy
odpowiadanie za prawidłową i racjonalną gospodarkę finansową Zespołu. Szczegółowy
zakres jego zadań, obowiązków i uprawnień regulują odrębne przepisy.

2.

Pracownicy administracji i obsługi są odpowiedzialni za zapewnienie sprawnego
działania Zespołu.

3.

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień tych pracowników
ustala Dyrektor Zespołu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13
1.

Zmiany

Statutu

Zespołu

dokonuje

się

na

wniosek

organów

działających

w jednostkach tworzących Zespół:
1) Dyrektora Zespołu;
2) Rady Pedagogicznej;
3) Samorządu Słuchaczy.
2.

Zmiany Statutu uchwala Rada Pedagogiczna.

3.

Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za zaznajomienie z postanowieniami Statutu
pracowników i słuchaczy w terminie 30 dni od dnia uchwalenia lub wprowadzenia
Statutu.

4.

Dyrektor Zespołu przedstawia Statut do wglądu wszystkim pracownikom oraz
słuchaczom Zespołu.
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