Statut
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich
w Ostrołęce
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Rozdział 1
Informacje o Zespole
§ 1. 1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce,
zwany dalej „Zespołem”, jest jednostką organizacyjną Miasta Ostrołęki powołaną w celu
wspólnego zarządzania szkołami.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Ostrołęce;
2) Technikum Nr 2 w Ostrołęce;
3) Szkoła Policealna Nr 2 w Ostrołęce;
4) IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
5) VI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego;
6) Centrum Kształcenia Zawodowego.
3. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Ostrołęka, z siedzibą w Ostrołęce 07-400,
Pl. Gen. Józefa Bema 1.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Mazowiecki Kurator
Oświaty.
5. Siedzibą Zespołu jest budynek w Ostrołęce przy ul. Czwartaków 4.
6. Zespół używa pieczęci nagłówkowej o treści: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5
Pułku Ułanów Zasławskich 07-401 Ostrołęka, ul. Czwartaków 4, tel. 297691247 fax.
297603249 NIP 758-16-76-581 REGON 000192347.
7. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów
Zasławskich w Ostrołęce;
2) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Ostrołęka;
3) szkołach – należy przez to rozumieć szkoły wchodzące w skład Zespołu, tj. Branżową
Szkołę I Stopnia Nr 2 w Ostrołęce, Technikum Nr 2 w Ostrołęce, Szkołę Policealną Nr 2
w Ostrołęce, II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu będącego równocześnie
dyrektorem szkół wchodzących w jego skład;
5) wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Zespołu będącego
równocześnie dyrektorem szkół wchodzących w jego skład;
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6) Radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Zespołu, będącą
jednocześnie radą pedagogiczną szkół wchodzących w jego skład;
7) nauczycielach – należy tu rozumieć nauczycieli – członków rady pedagogicznej Zespołu.;
8) centrum – należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Zawodowego, funkcjonujące
w Zespole.
§ 2. 1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z
budżetu miasta Ostrołęki, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Miasta
Ostrołęki.
2. W Zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań jednostek
wymienionych §1 ust. 2.
3. Zespół dokumentuje swoją działalność w formie papierowej i elektronicznej zgodnie
z odrębnymi przepisami.
§ 3. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Ostrołęce posiada odrębny statut.
§ 4. Technikum Nr 2 w Ostrołęce posiada odrębny statut.
§ 5. Szkoła Policealna Nr 2 w Ostrołęce posiada odrębny statut.
§ 6. IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych posiada odrębny statut.
§ 7. VI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego posiada odrębny statut.
§ 8. Centrum Kształcenia Zawodowego posiada odrębny statut.
§ 9. 1. Zespół posiada sztandar i hymn szkoły.
2. Zespół prowadzi stronę internetową szkoły www.zsz2.ostroleka.edu.pl.
3. Zespół posiada logo. Zasady jego stosowania i właściwej reprodukcji (kształt, kolor
i typografia) określa zarządzeniem dyrektor.
Rozdział 2
Cele i zadania Zespołu
§ 10. Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności
zarządzania szkołami wchodzącymi w jego skład.
§ 11. 1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz
uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny oparty o wartości chrześcijańskie,
który uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
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2. Zespół realizuje swoje cele poprzez działania edukacyjne, w tym:
1) szkolne zestawy programów nauczania kształcenia ogólnego, które uwzględniając
wymiar wychowawczy, obejmują całą działalność szkół z punktu widzenia
dydaktycznego;
2) szkolne zestawy programów kształcenia w zawodzie;
3) programy wychowawczo-profilaktyczne, które opisują w sposób całościowy wszystkie
treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.”
§ 12. 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 szkół wchodzących w skład
Zespołu;
4) prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół wchodzących
w skład Zespołu;
5) organizowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom szkół równego dostępu do szkolnej
biblioteki, internatu, stołówki, sali gimnastycznej, gabinetu pielęgniarki szkolnej.
Rozdział 3
Dyrektor Zespołu oraz sposób funkcjonowania organów szkół wchodzących w skład
Zespołu
§ 13. 1. Dyrektor Zespołu jest jednoosobowym organem wykonawczym Zespołu oraz
jednoosobowym organem wykonawczym 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 Miasta Ostrołęki, 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;
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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.
§ 14. 1. W Zespole tworzy się 2 stanowiska wicedyrektorów szkoły, zwanego dalej
„wicedyrektorem”.
2. Do zadań wicedyrektora należy
organizacyjnych Zespołu i ich zmian.

opracowanie

dokumentów

programowo-

3. Wicedyrektor pełni bieżący nadzór nad pracą nauczycieli Zespołu, w tym
w szczególności:
1) wyznacza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;
2) występuje z wnioskami do dyrektora w sprawie dodatków motywacyjnych dla
nauczyciela;
3) występuje do dyrektora z wnioskiem o przyznanie nagród i odznaczeń dla nauczycieli;
4) występuje do dyrektora z wnioskiem o zastosowanie kar porządkowych;
5) prowadzi nadzór nad aktualnością i prawidłowością dokumentacji przebiegu nauczania,
wychowania i opieki szkół wchodzących w skład Zespołu.
4. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora
określa dyrektor.
5. W przypadku nieobecności w pracy dyrektora, jego uprawnienia i obowiązki
przejmuje wyznaczony wicedyrektor.
6. Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie dyrektora, używając własnej
pieczątki o treści: „wz. Dyrektora”.
7. Szczegółowy zakres zadań odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa
dyrektor.
§ 15. 1. Rada Pedagogiczna szkół tworzą wspólną Radę Pedagogiczną Zespołu.
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.
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4. Do Rady Pedagogicznej Zespołu zastosowanie mają odrębne przepisy dotyczące
organizacji pracy rad pedagogicznych działających w Zespole.
5. Rada Pedagogiczna zespołu uchwala „Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce”, 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 realizuje kompetencje rad szkół wchodzących w skład
Zespołu, określone w ustawie.
§ 15a. 1. W Zespole działa Rada Rodziców, która jest kolegialnym organem szkoły,
reprezentującym ogół rodziców Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 oraz Technikum Nr 2
wchodzących w skład Zespołu w danym roku szkolnym.
2. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa, a także statuty
szkół, o których mowa w ust. 1.
§ 15b. 1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski oraz Samorząd Słuchaczy, które
stanowią reprezentację odpowiednio uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 oraz
Technikum Nr 2 i słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 2 na dany rok szkolny.
2. Szczegółowe kompetencje samorządów określają statuty poszczególnych szkół.
§ 15c. Organy Zespołu ściśle ze sobą współpracują, ustalając szczegółowe regulaminy
swojej działalności, w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.
2. Dyrektor Zespołu zapewnia i umożliwia organom szkoły podejmowanie decyzji
w granicach ich kompetencji, określonych przepisami ustawy i zapisami zawartymi
w statutach poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.
3. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach
dotyczących życia szkolnego.
4. Zasady rozpatrywania sporów między organami Zespołu określone zostały w statutach
poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.
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Rozdział 4
Organizacja pracy Zespołu
§ 16. 1. Organizację pracy Zespołu na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny
Zespołu, będący zbiorczym arkuszem organizacyjnym szkół wchodzących w skład Zespołu,
przygotowywany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem decyzji organu prowadzącego
podjętych w innym trybie.
2. Organizacja pracy szkoły Zespołu na dany rok szkolny zawiera w szczególności:
1) przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów, dla których zaplanowano
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze;
2) organizację kształcenia zawodowego;
3) organizację praktycznej nauki zwodu;
4) przydział zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
i specjalistycznych realizowanych indywidualnie;

rewalidacyjnych,

terapeutycznych

5) przydział wychowawców do oddziałów;
6) organizację pracy pedagoga szkolnego;
7)

organizację pracy pracowników obsługi i administracji.

3. Podstawą organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla
poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i uczniów oraz organizacja
kształcenia zawodowego.
§ 17. Szczegółowe zasady korzystania z klasopracowni określają odrębne regulaminy
umieszczone w pracowniach.
§ 18. Zespół organizuje wspólną bibliotekę wypełniająca zadania bibliotek szkół
wchodzących w skład Zespołu.
§ 18a. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają odrębne statuty, w których
określone są zapisy szczegółowe nieuregulowane statutem Zespołu. Określają one m.in.:
1) zasady rekrutacji;
2) ocenianie wewnątrzszkolne;
3) obowiązki uczniów i słuchaczy;
4) zasady współpracy z rodzicami;
5) kształcenie zawodowe;
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6) prawa uczniów i słuchaczy oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia ich praw;
7) przypadki, w których Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora
do skreślenia ucznia lub słuchacza z listy uczniów lub słuchaczy;
8) rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom i słuchaczom;
9) rodzaje kar stosowanych wobec uczniów, słuchaczy oraz tryb odwoływania się od kary.
§ 19. 1. W Zespole funkcjonuje internat ze stołówką.
2. Posiłki wydawane w stołówce internatu spełniają wymagania, jakie muszą spełniać
środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty oraz normy żywienia mając na względzie wartości odżywcze
i zdrowotne.
3. Ze stołówki w internacie mogą korzystać uczniowie szkół wchodzących w skład
Zespołu oraz pracownicy Zespołu.
4. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne.
5. Zasady odpłatności za korzystanie z posiłków określają odrębne przepisy.
§ 20. 1. Na terenie Zespołu funkcjonuje sklepik szkolny.
2. Dyrektor w uzgodnieniu z Samorządem Uczniowskim i opiekunem sklepiku
z ramienia rady pedagogicznej, w drodze zarządzenia ustala szczegółową listę produktów
żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży na terenie szkoły Zespołu.
Rozdział 5
Nauczyciele oraz inni pracownicy Zespołu
§ 21. 1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych
zatrudnionych do wykonania zadań Zespołu.
2. Zakres zadań nauczycieli i pracowników szkoły określają statuty szkół wchodzących
w skład Zespołu.
Rozdział 6
Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym
§ 22. Zespół organizuje współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz
innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży na terenie miasta
Ostrołęki.
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§ 23. 1. Zespół zapewnia organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami
w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
2. Spotkania z rodzicami odbywają się co najmniej 2 razy w roku szkolnym.
§ 24. 1. Szkoła Zespół zapewnia organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub
innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

Rozdział 7
Ceremoniał szkoły
§ 25. 1. Zespół posiada własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.
2. Ceremoniał Zespołu jest odrębnym dokumentem, opisuje także organizację świąt
państwowych i szkolnych w placówce.
3. Ustala się Dzień Patrona na trzecią niedzielę września.
4. Warunki stosowania sztandaru szkoły określa Ceremoniał
Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

Zespołu

Szkół

Rozdział 8
Izba Tradycji
§ 26. 1. Szkolna Izba Tradycji 5 Pułku Ułanów Zasławskich, patrona Zespołu,
funkcjonuje na podstawie decyzji dyrektora szkoły zatwierdzonej na zebraniu Koła Przyjaciół
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w dniu 29.04.1993 r. oraz na podstawie umowy
patronackiej zawartej 29.09.1995 r. pomiędzy szkołą a Muzeum Okręgowym w Ostrołęce.
2. Celem funkcjonowania Izby jest:
1) przekazywanie wiedzy z zakresu historii i tradycji patrona szkoły;
2) prowadzenie zajęć z zakresu wychowania patriotycznego z młodzieżą w oparciu o wzory
czerpane z historii i tradycji patrona;
3) prowadzenie działalności popularyzatorskiej poprzez:
a) udostępnianie do zwiedzania stałej ekspozycji młodzieży i mieszkańcom Ostrołęki
i okolic,
b) współorganizowanie konkursów i quizów na temat 5 Pułku Ułanów Zasławskich,
c) współorganizowanie dorocznych Świąt Pułkowych,
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d) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z muzeami i weteranami, związanych
z pogłębianiem wiedzy na temat patrona;
4) przy Izbie funkcjonuje Młodzieżowe Koło Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich;
5) szczegółowe zasady funkcjonowania Izby Tradycji określa odrębny regulamin.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 27. 1. Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Pedagogiczna.
2. Statut Zespołu nie może być sprzeczny z właściwymi przepisami prawa.
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
4. Tekst ujednolicony niniejszego statutu oraz statutów poszczególnych szkół
wchodzących w skład Zespołu dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły
i w bibliotece oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
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