Statut

Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji
Zawodowych w Zgierzu

Stan prawny na 31 stycznia 2018 r.

1.

Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu działa na podstawie Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),

2.

Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych
w Zgierzu,
2) Radzie Zespołu - należy rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych Zespołu,
3) Samorządzie

Słuchaczy

-

należy

rozumieć

słuchaczy

szkoły

wchodzącej

w skład Zespołu,
4) Słuchaczu - należy przez to rozumieć słuchacza szkoły wchodzącej w skład Zespołu,
5) Szkole - należy przez to rozumieć Profesjonalną Szkołę Policealną Kwalifikacji
Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu wchodzącą w skład Zespołu,
6) Ośrodku - należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zgierzu.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1.

Nazwa Zespołu: Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.

2.

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

3.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w siedzibie Zespołu. Zajęcia mogą być prowadzone na
terenie innych placówek oświatowych Samorządu Województwa Łódzkiego.

4.

Organem prowadzącym Zespół jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

5.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

6.

Nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu.
§2

1.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych 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.
§3
Dla wszystkich jednostek Zespół prowadzi wspólną obsługę administracyjno-finansową
i kadrową.
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§4
1.

Czas trwania cyklu nauczania w poszczególnych jednostkach Zespołu, a także kształcenia
w formie kursów jest zgodny z przepisami określonymi przez ministra właściwego ds.
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

ds. oświaty i wychowania.
Rozdział 2
Cele i zadania Zespołu
§5
1.

Szkoła i Ośrodek wchodzące w skład Zespołu realizują cele i zadania określone
w Ustawie o systemie oświaty i w aktach wykonawczych, 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, ogólnego i zawodowego lub zawodowego,
4) realizują ramowe plany nauczania,
5) stosują ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady
oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów,
6) umożliwiają ukończenie szkoły i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego,
7) organizują proces kształcenia zgodnie z przepisami określonymi przez ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania,
8) zapewniają słuchaczom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich pobytu
w szkole, jak również podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej obiektami,
9) zapewniają podtrzymanie kultury, świadomości narodowej i tradycji regionalnej,

10) organizują i prowadzą formy doskonalenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół
i placówek oświatowych,
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11) wspierają szkoły i placówki oświatowe w realizacji ich zadań,
12) organizują i prowadzą w terenie sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli
oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Rozdział 3
Organy Zespołu
§6
1.

Dyrektor Zespołu,

2.

Rada Zespołu,

3.

Samorząd Słuchaczy.

§7
1.

Dyrektor reprezentuje na zewnątrz Zespół oraz wszystkie jego jednostki organizacyjne.

2.

Dyrektor Zespołu realizuje w stosunku do Zespołu zadania określone dla dyrektora
w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawie z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela. Dyrektor organizuje i nadzoruje całokształt pracy wszystkich
jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu, zarządza Zespołem oraz jest
odpowiedzialny za jego działalność dydaktyczną, wychowawczą, administracyjnogospodarczą i finansową.

3.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. 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, po zasięgnięciu opinii Rady Zespołu w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
szkoły.

4.

Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Szkoły i Ośrodka.

5.

W przypadku nieobecności dyrektora Zespołu zastępuje go wicedyrektor, natomiast jeśli
w Zespole nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel Zespołu,
wyznaczony przez organ prowadzący.
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§8
1.

W Zespole może być utworzone, na wniosek dyrektora Zespołu za zgodą organu
prowadzącego, stanowisko lub stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska
kierownicze.

2.

Zadania osób pełniących stanowiska kierownicze określają odpowiednie przepisy.
§9

1.

Rada Zespołu jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym powołanym do
rozpatrywania spraw związanych z całokształtem statutowej działalności Zespołu
w ramach swoich kompetencji.

2.

W skład Rady Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w jednostkach
organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu oraz przedstawiciel Samorządu Słuchaczy
Szkoły.

3.

Przewodniczącym Rady Zespołu jest dyrektor Zespołu.

4.

Zebrania Rady Zespołu są organizowane zawsze przed rozpoczęciem roku szkolnego,
po I semestrze, na koniec roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą
być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny nad Zespołem oraz co najmniej 1/3 członków Rady.

5.

Do kompetencji stanowiących Rady Zespołu należy:
1) zatwierdzanie planu pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
2) zatwierdzanie planu pracy Ośrodka, opracowanego przez dyrektora Zespołu,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę pedagogiczną szkoły,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

6.

Rada Zespołu opiniuje:
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
2) organizację pracy Ośrodka z uwzględnieniem planów urlopowych nauczycielikonsultantów oraz specjalistów,
3) projekt planu finansowego Zespołu,
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
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5) wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom administracji i obsługi odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień,
7.

Uchwały Rady Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.

8.

Dyrektor Zespołu może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Zespołu i powiadomić organ
prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o tym fakcie, jeśli została
podjęta niezgodnie z prawem.

9.

Członkowie Rady Zespołu są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniach Rady, które mogą naruszyć dobro osobiste nauczycieli i innych
pracowników oraz słuchaczy Zespołu.

10. Szczegółowy zakres uprawnień Rady Zespołu określa Regulamin Rady Zespołu.
§ 10
Rada pedagogiczna Szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swych kompetencji.
§ 11
1.

Ustala się następujące zasady współdziałania organów Zespołu:
1) Każdy organ Zespołu planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania
powinny być opracowane nie później niż do końca pierwszego miesiąca
funkcjonowania. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi Zespołu. Prawo
wglądu do wymienionych dokumentów mają wszystkie organy Zespołu.
2) Organy Zespołu w uzgodnieniu z dyrektorem Zespołu mogą zapraszać na swoje
plenarne lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany
informacji lub poglądów.
3) Dyrektor Zespołu zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu
o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach.

2.

Sposoby rozwiązywania sporów między organami Zespołu:
1) W przypadku zaistnienia sporu między organami Zespołu, z wyłączeniem dyrektora
Zespołu, organem właściwym do ich rozstrzygania jest dyrektor Zespołu. Od decyzji
przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni do organu prowadzącego Zespół.
2) Jeżeli stroną sporu jest dyrektor Zespołu, wówczas organem właściwym
do rozstrzygnięcia sporu jest organ prowadzący Zespół, który mam możliwość
zasięgnięcia opinii organu nadzoru pedagogicznego.
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3) Rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne i nie przysługuje od niego
odwołanie.
Rozdział 4
Organizacja Zespołu
§ 12
1.

Szczegółową organizację nauczania każdego roku szkolnego określa arkusz organizacji
Zespołu opracowany przez dyrektora Zespołu, w porozumieniu z Radą 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. Arkusz sporządza się z uwzględnieniem
obowiązujących podstaw programowych kształcenia w zawodzie, szkolnych planów
nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania oraz
planu pracy Ośrodka. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący
w terminie określonym w odrębnych przepisach.

2.

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.

3.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu dyrektor, z uwzględnieniem
zasad ochrony i higieny pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć
edukacyjnych.
§ 13

Organizację pracy Szkoły i Ośrodka wchodzących w skład Zespołu szczegółowo określają
statuty Szkoły i Ośrodka.
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Rozdział 6
Pracownicy Zespołu
§ 14
1.

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

2.

Zasady wynagradzania, warunki pracy, prawa i obowiązki wszystkich pracowników
Zespołu określają stosowne przepisy.
§ 15

1.

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

2.

Pracownicy administracji są odpowiedzialni za zapewnienie sprawnego działania Zespołu.

3.

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień tych pracowników
ustala dyrektor Zespołu.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 16

1.

Organem ustawowym powołanym do uchwalenia zmian Statutu jest Rada Zespołu.

2.

Zmiany zapisów Statutu Zespołu dokonuje się na wniosek:
1) Dyrektora Zespołu,
2) Rady Zespołu,
3) Samorządu Słuchaczy.

3.

Projekt zmiany Statutu Zespołu przygotowuje Rada Zespołu.

4.

Zmianę zapisów Statutu Zespołu uchwala Rada Zespołu.

5.

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

6.

Dyrektor Zespołu przedstawia Statut do wglądu wszystkim pracownikom oraz słuchaczom
Zespołu.
§ 17
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1.

Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.

Pieczęcie Szkoły i Ośrodka wchodzących w skład Zespołu mają w nagłówku nazwę: Zespół
Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.

3.

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

4.

Nazwa: Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu umieszczona jest na
pieczęci urzędowej, którą stempluje się świadectwa i inne dokumenty.
§ 18

1.

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.

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

3.

W zakresie uregulowanym odmiennie w Statucie Zespołu tracą moc postanowienia
zawarte w statutach Szkoły i Ośrodka wchodzących w skład Zespołu.
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