Statut
Zespołu Szkół nr 2
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Puławach
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Podstawa prawna:
1.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2019 r. poz.
1148 i 1078).

2.

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2019 r.
poz. 1148).

3.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245
oraz z 2019 r. poz. 1287).

4.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku. Karta nauczyciela (Dz.U.z 2018 r poz.
967, 2245 i 2019 r. poz. 730, 1287)

5.

Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku. (Dz.U.
2013.677)

Pod określeniem Zespół należy rozumieć Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Puławach, natomiast pod określeniem Dyrektor Zespołu – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach.

Tekst Statutu zatwierdzony uchwałą
Rady Pedagogicznej nr 19/19/20 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły.
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§ 1.
1.

Jednostka budżetowa pod nazwą: „Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach”, zwana dalej „Zespołem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Puławskiego nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek budżetu.

2.

W skład Zespołu wchodzą następujące publiczne jednostki oświatowe:
1)
2)

3.

Technikum nr 2 w Puławach, zwane dalej „Technikum”.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Puławach, zwana dalej „Branżową
Szkołą”.

Szkoła kształci uczniów w następujących zawodach:
1)

technikum:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2)

technik budownictwa, symbol zawodu 311 204:
technik geodeta, symbol zawodu 311 104;
technik informatyk, symbol zawodu 351 203;
technik mechanik, symbol zawodu 311 504;
technik pojazdów samochodowych: symbol zawodu 311 513;
technik robót wykończeniowych: symbol zawodu 311 219;
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: symbol zawodu
311 930,

branżowa szkoła I stopnia:
h)
i)
j)
a)
b)
c)

elektromechanik pojazdów samochodowych: symbol zawodu 741 203;
kierowca mechanik: symbol zawodu 832 201;
mechanik pojazdów samochodowych: symbol zawodu 723 103;
murarz - tynkarz: symbol zawodu 711 204;
monter sieci i urządzeń sanitarnych: symbol zawodu 712 618;
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: symbol
zawodu 712 905;
d) operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych: symbol zawodu 834 204.

4.

Jednostki wchodzące w skład Zespołu są podporządkowane Zespołowi
w zakresie organizacyjnym i finansowo-administracyjnym.

5.

W Zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań
wszystkich jednostek wchodzących w skład Zespołu.

6.

Zespół jest pracodawcą wszystkich pracowników realizujących zadania jednostek wchodzących w skład Zespołu oraz zadania Zespołu.
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7.

Siedziba Zespołu znajduje się w Puławach, ul. Jaworowa 1, 24-100 Puławy.

§ 2.
1.

Nazwa jednostki wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu
i nazwy tej jednostki:
1)
2)

Zespół Szkół nr 2 w im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
Technikum nr 2,
Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2.

2.

Każda z jednostek wchodzących w skład Zespołu posiada odrębny Statut.

3.

Sprawy nieuregulowane w Statucie Zespołu regulują Statuty jednostek
wchodzących w skład Zespołu.

§ 3.
1.

Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Puławski.

2.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

3.

Czas trwania cyklu kształcenia w szkołach Zespołu określają Statuty odpowiednio Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia.

§ 4.
Zespół ma na celu:
1.

sprawne i efektywne zarządzanie jednostkami oświatowymi wchodzącymi
w jego skład;

2.

efektywne wykorzystanie potencjału nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz bazy tych jednostek w celu zapewnienia lepszej jakości pracy;

3.

efektywne wykorzystywanie środków finansowych;

4.

prowadzenie długofalowej polityki kadrowej tak by służyło to poprawie jakości pracy jednostek wchodzących w jego skład;

5.

umożliwienie równego dostępu do szkolnej biblioteki, sali gimnastycznej,
boisk szkolnych, gabinetu stomatologicznego, gabinetu pomocy przedlekarskiej;
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6.

zwiększanie poczucia jedności i odpowiedzialności za uczniów.

§ 5.
1.

Dyrektor Zespołu:
1)
2)
3)
4)

5)

kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;
realizuje zadania określone w Statutach Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia;
jest dyrektorem Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe;
organizuje współpracę pomiędzy organami Technikum i organami
Szkoły Branżowej I Stopnia oraz jest mediatorem i arbitrem w razie
wystąpienia konfliktów;
dba o prawidłową wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu.

2.

Rady Pedagogiczne Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia ulegają połączeniu i działają jako jedna Rada Pedagogiczna, której przewodniczącym
jest Dyrektor Zespołu.

3.

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej obejmują zadania i kompetencje
Rady Pedagogicznej Technikum oraz Rady Pedagogicznej Szkoły Branżowej I Stopnia przewidziane w przepisach prawa oraz w Statutach tych szkół.

4.

Samorządy Uczniowskie Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia ulegają
połączeniu i działają jako jeden Samorząd Uczniowski.

5.

Rady Rodziców Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia ulegają połączeniu i działają jako jedna Rada Rodziców.

§ 6.
1.

W Zespole, o ile ogólna liczba oddziałów jest nie mniejsza niż 12, jest powołany wicedyrektor. Zadania wicedyrektora określają odrębne przepisy.

2.

W Zespole, za zgodą Zarządu Powiatu Puławskiego, utworzone jest stanowisko kierownika kształcenia praktycznego. Zadania kierownika kształcenia
praktycznego określają odrębne przepisy.

3.

W Zespole, za zgodą Zarządu Powiatu Puławskiego, utworzone jest stanowisko kierownika gospodarczego. Zadania kierownika gospodarczego określają odrębne przepisy.
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§ 7.
1.

Organizację pracy Zespołu określa arkusz organizacyjny Zespołu będący
zbiorczym arkuszem organizacyjnym jednostek wchodzących w skład Zespołu.

2.

W Zespole działa biblioteka, która realizuje zadania przewidziane w Statutach szkół wchodzących w skład Zespołu. Organizację biblioteki szkolnej
określa regulamin biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu.

3.

Pedagog szkolny realizuje zadania przewidziane w Statutach szkół wchodzących w skład Zespołu. Organizację pracy pedagoga szkolnego zatwierdza Dyrektor Zespołu.

4.

Psycholog szkolny realizuje zadania przewidziane w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu. Organizację pracy psychologa szkolnego zatwierdza Dyrektor Zespołu.

§ 8.
1.

Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Zespół Szkół Nr 2
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach, 24 – 100 Puławy, ul. Jaworowa 1, Tel./fax 81 886-82-27; NIP 716-27-93-224; REGON 060657271.

2.

Dyrektor Zespołu posługuje się pieczęcią o treści: DYREKTOR SZKOŁY
(tytuł, imię i nazwisko).

3.

Zespół dysponuje powierzonym mu majątkiem zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.

Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 9.
1.

Tablice i pieczątki szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają pełną nazwę, której treść jest zgodna z § 2 ust 1 Statutu.

2.

Pieczęć metalowa okrągła Technikum zawiera pośrodku wizerunek orła
ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, w otoku posiada napis TECHNIKUM NR 2 W PUŁAWACH.

3.

Pieczęć metalowa okrągła Branżowej Szkoły I Stopnia zawiera pośrodku
wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, w otoku posiada
napis BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W PUŁAWACH.
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4.

Zespół posiada własny sztandar oraz ceremoniał zgodnie z zapisami „Ceremoniału Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach”.

§ 10.
1.

Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna w trybie uchwały.

2.

Każda nowelizacja Statutu skutkuje opracowaniem tekstu jednolitego.

3.

Statut wchodzi w życie 29 listopada 2019 r.

