
 

 

STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 

IM. NOBLISTÓW POLSKICH 

W CHOSZCZNIE 

 

z dnia 1 września 2020 r. 
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§1.1. Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich, zwany dalej  „Zespołem”, z siedzibą 
przy ulicy Polnej 5 w Choszcznie, jest jednostką budżetową. 

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Choszczeński, z siedzibą przy ulicy 
Nadbrzeżnej 2 w Choszcznie, który sprawuje nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie 
spraw finansowych i administracyjnych. 

3. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty. 

§2.1. W skład Zespołu wchodzą następujące publiczne jednostki oświatowe, zwane 
dalej „szkołami”:  

1) II Liceum Ogólnokształcące; 

2) Technikum Nr 2; 

3) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2; 

4) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; 

5) Szkoła Policealna, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. 

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

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

4. Zespół jest pracodawcą wszystkich pracowników realizujących zadania szkół 
wchodzących w skład Zespołu oraz zadania Zespołu. 

§3.1. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy tej szkoły i nazwy 
zespołu:  

1) II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie; 

2) Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie; 

3) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 
w Choszcznie; 

4) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 
w Choszcznie; 

5) Szkoła Policealna w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. 

2. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu ma odrębny statut. 

3. Czas trwania cyklu kształcenia określają statuty szkół wchodzących w skład 
Zespołu. 

4. Sprawy nieuregulowane w statucie Zespołu regulują statuty szkół wchodzących 
w skład Zespołu. 

§4. Zespół ma na celu: 

1) sprawne i efektywne zarządzanie szkołami wchodzącymi w jego skład; 

2) efektywne wykorzystanie potencjału nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 
oraz bazy tych szkół w celu zapewnienia lepszej jakości pracy; 
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3) efektywne wykorzystywanie środków finansowych; 

4) prowadzenie długofalowej polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół 
wchodzących w jego skład; 

5) umożliwienie równego dostępu do szkolnej biblioteki i hali sportowej; 

6) zwiększanie poczucia jedności i odpowiedzialności za uczniów/słuchaczy. 

§5.1. Dyrektor Zespołu: 

1) posiada kompetencje określone dla dyrektora w statutach szkół wchodzących w skład 
Zespołu; 

2) jest kierownikiem jednostki organizacyjnej i budżetowej, jaką jest Zespół; 

3) jest dyrektorem szkół wchodzących w skład Zespołu oraz działa w imieniu pracodawcy, 
a w szczególności decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom; 

4) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, 
Samorządem Uczniowskim; 

5) organizuje współpracę pomiędzy organami szkół wchodzących w skład Zespołu oraz jest 
mediatorem i arbitrem w razie wystąpienia konfliktów pomiędzy tymi organami; 

6) dba o prawidłową wymianę informacji pomiędzy organami szkół wchodzących w skład 
Zespołu. 

2. W Zespole funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, którą tworzą wszyscy 
nauczyciele Zespołu. 

3. Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej są przewidziane w przepisach prawa 
oraz w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu. 

4. W Zespole funkcjonuje jedna Rada Rodziców, którą tworzą wszyscy rodzice 
uczniów Zespołu. 

5. Zadania i kompetencje Rady Rodziców są przewidziane w przepisach prawa 
oraz w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu. 

6. W Zespole funkcjonuje jeden Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy 
uczniowie Zespołu. 

7. Zadania i kompetencje Samorządu Uczniowskiego są przewidziane w przepisach 
prawa oraz w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu. 

8. W Zespole funkcjonuje jeden Samorząd Słuchaczy, który tworzą wszyscy 
słuchacze Zespołu. 

9. Zadania i kompetencje Samorządu Słuchaczy są przewidziane w przepisach prawa 
oraz w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu; 

§6.1. W Zespole utworzono stanowiska kierownicze: 

1) Wicedyrektora Szkoły; 

2) Kierownika warsztatów szkolnych; 
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3) Kierownika gospodarczego. 

2. Zakres zadań poszczególnych stanowisk kierowniczych jest określony w statutach 
szkół wchodzących w skład Zespołu. 

§7.1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 

2. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu określają statuty szkół 
wchodzących w skład Zespołu. 

§8.1. Organizację pracy Zespołu określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkół Nr 2 
im. Noblistów Polskich w Choszcznie, będący zbiorczym arkuszem organizacyjnym szkół 
wchodzących w skład Zespołu. 

2. Organizację pracy szkół wchodzących w skład Zespołu określają ich statuty. 

§9.1. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów 
Polskich w Choszcznie, ul. Polna 5, 73-200 Choszczno, NIP: 594-10-71-101, 
tel/fax: 0-95-765-25-39. 

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

3. Zespół dysponuje powierzonym mu majątkiem zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§10.1. Tablice i pieczątki szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają oprócz nazwy 
szkoły także nazwę Zespołu. 

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posługują się sztandarem Zespołu. 

§11.1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt oraz uchwala statut Zespołu 
albo jego zmiany. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 


