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Rozdział 1  
Informacje o zespole 

 
§1 

1. Zespół Ponadgimnazjalnych w Prabutach zwany dalej „zespołem” jest jednostką 
organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, powołaną w celu wspólnego 
zarządzania szkołami. 

2. W skład zespołu wchodzą:  
1) technikum o 4 letnim cyklu nauczania, 
2) branżowa szkoła I stopnia o 3 letnim cyklu nauczania, 
3) liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 
4) zasadnicza szkoła zawodowa o 3 letnim cyklu nauczania do roku 2019. 

3. Siedzibą zespołu jest budynek w Prabutach przy ul. Szkolnej nr 4 
4. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych       

w Prabutach 

§2 

1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio           
z  budżetu Powiatu Kwidzyńskiego, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek 
bankowy Powiatu Kwidzyńskiego. 

2. W zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań jednostek 
wymienionych w ust. 2. 

3. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§3 

Szkoły wchodzące w skład zespołu, wymienione w § 1 ust. 2 posiadają odrębne statuty.  

 
Rozdział 2  

Cele i zadania zespołu 
 

§ 4 

Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania 
szkołami wchodzącymi w jego skład. 
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§5 

Zadaniem zespołu jest: 

1) zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących              
w skład zespołu; 

2) zarządzanie obiektami szkół wchodzących w skład zespołu; 
3) organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej prowadzonej przez 

powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie; 
4) prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół wchodzących              

w jego skład; 
5) organizowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom szkół równego dostępu do szkolnej 

biblioteki, sali gimnastycznej, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej oraz boisk szkolnych. 

 
Rozdział 3 

Dyrektor zespołu oraz sposób funkcjonowania organów szkół wchodzących w skład zespołu 
 

§6 

1. Dyrektor zespołu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem 
wykonawczym zespołu oraz jednoosobowym organem szkół wchodzących w skład 
zespołu pełniącym funkcje zarządcze. 

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych 
przepisach dla:  
1) kierownika jednostki organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych              

w Prabutach, którą zarządza i reprezentuje go na zewnątrz; 
2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki 

finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych; 
3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, 

postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych 
na podstawie odrębnych przepisów; 

4) dyrektora szkół wchodzących w skład zespołu wymienionych w § 1 ust. 2 opisane 
w ich odrębnych statutach. 

3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy 
odnoszące się do kompetencji wymienionych w ust. 2.  

4. Dyrektor w wykonaniu kompetencji wymienionych w ust. 2, dąży do zapewnienia 
wysokiej jakości pracy zespołu i realizacji przypisanych mu zadań. 
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§7 

1. W przypadku nieobecności w pracy dyrektora, jego uprawnienia i obowiązki 
przejmuje kierownik szkolenia praktycznego . 

2. Kierownik szkolenia praktycznego podpisuje dokumenty w zastępstwie lub           
z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki o treści kierownik szkolenia 
praktyczng0. 

3. Szczegółowy zakres zadań odpowiedzialności i uprawnień kierownika szkolenia 
praktycznego określa dyrektor.  

§8 

1. W zespole szkół funkcjonuje jedna wspólna rada pedagogiczna, w skład której 
wchodzą nauczyciele zatrudnieni w poszczególnych typach szkół. 

2. Rada pedagogiczna zespołu jest kolegialnym organem w zakresie realizacji 
statutowych zadań szkół wchodzących w skład zespołu dotyczących kształcenia, 
wychowania i opieki. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej zespołu jest dyrektor. 
4. Do rady pedagogicznej zespołu zastosowanie mają odrębne przepisy dotyczące 

organizacji pracy rad pedagogicznych działających w systemie oświaty. 
5.  Rada pedagogiczna zespołu uchwala „regulaminu rady pedagogicznej zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Prabutach”, który określa: 
1) organizację zebrań; 
2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania; 
3) sposób dokumentowania działań rady; 
4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. 

6. Rada pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach realizuje 
kompetencje rad szkół wchodzących w skład zespołu, określone w ustawie. 
 

§9 
1. W zespole funkcjonują także jedna wspólna: 

1) rada szkoły 
a) składająca się z nauczycieli, rodziców i uczniów wybranych ze wszystkich szkół 

zespołu, 
b) realizuje kompetencje rad szkół wchodzących w skład zespołu, określone w 

ustawie, 
2) rada rodziców 

a) składająca się z rodziców wybranych ze wszystkich szkół zespołu 
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b) realizuje kompetencje rad szkół wchodzących w skład zespołu, określone w 
ustawie, 

3) oraz jeden samorząd uczniowski 
a) w skład którego wchodzą wybrani uczniowie ze wszystkich szkół zespołu. 
b) realizuje kompetencje samorządów szkół wchodzących w skład zespołu, 

określone w ustawie 

Rozdział 4 

Organizacja pracy zespołu 

 
§ 10 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają obowiązujące przepisy zawarte  
w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Organizację pracy zespołu określa arkusz organizacyjny zespołu, będący zbiorczym 
arkuszem organizacyjnym szkół wchodzących w skład zespołu. 

3. W zespole funkcjonuje e-dziennik. 
4. Zasady funkcjonowania e-dziennika zawarte są w załączniku nr 1 do statutu. 
5. W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania uczniów – załącznik nr 2 

do statutu. 

 

 

§ 11 

 

1. W celu przeprowadzenia przyjęć kandydatów do poszczególnych szkół dyrektor 
powołuje komisję rekrutacyjno -kwalifikacyjną. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy: 
1) rozpatrywanie zgłoszonych podań i analizowanie dokumentów kandydata; 
2) kwalifikowanie kandydatów. 

3. Komisja ustala listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Odwołania od decyzji 
komisji mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie 7 dni od daty 
powiadomienia kandydata. 

4. O przyjęcie do klasy pierwszej poszczególnych szkół mogą ubiegać się absolwenci 
gimnazjum, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum na podstawie 
odrębnych przepisów wydawanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty 
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§12 

1. Zespół organizuje wspólną bibliotekę wypełniająca zadania bibliotek szkół 
wchodzących w skład zespołu. 

2. Zespół organizuje czytelnie multimedialną wypełniającą zadania czytelni szkół 
wchodzących w skład zespołu. 

Rozdział 5 
Nauczyciele oraz inni pracownicy zespołu 

 
§ 13 

1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych 
zatrudnionych do wykonania zadań zespołu w tym do wykonania zadań szkół 
wchodzących w skład zespołu. 

2. Zakres zadań nauczycieli i pracowników szkoły określają statuty szkół wchodzących   
w skład zespołu. 

§ 14 

1. W zespole tworzy się stanowisko kierownika szkolenia praktycznego zwanego dalej 
„kierownikiem”. 

2. Kierownik przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły dotyczących zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych, a w szczególności: 
1) przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo – 

organizacyjnych szkoły 
2) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności nauczycieli zawodu; 
3) utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami, a także przyjmuje ich      

i odpowiada na ich postulaty i skargi; 
4) współpracuje ze służbami bhp w szkole i zakładach pracy, w których uczniowie 

odbywają praktykę; 
5) współpracuje z dyrektorem szkoły przy organizacji i przebiegu egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje z  zawodzie w szkole; 
6) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym nauczycieli zawodu; 
7) jest bezpośrednim przełożonym z uprawnienia dyrektora szkoły dla nauczycieli 

zawodu; 
8) realizuje zadania przydzielone przez dyrektora szkoły; 

3. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierownika określa 
dyrektor. 
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Rozdział 6 
Postanowienia końcowe  

§ 15 

1. Zmian w niniejszym statucie dokonuje rada szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych            
w Prabutach w trybie właściwym dla jego nadania. 

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r. 
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