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PREAMBUŁA 

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim zapewnia 

uczniom wszechstronny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie  

z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich 

godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego 

zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także 

zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji 

Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 
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Rozdział 1 

Informacje o zespole 
 

§1.1.Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Technicznych i Licealnych  

Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Kilińskiego 8c; 

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.); 

3) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych  

Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim; 

4) dyrektorze zespołu, radzie pedagogicznej zespołu, samorządzie uczniowskim zespołu i radzie 

rodziców zespołu – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół Technicznych 

i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim; 

5) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół Technicznych  

i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim oraz ich rodziców i prawnych opiekunów; 

6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Grodziski; 

7) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckie 

Kuratorium Oświaty z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 32. 

2. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim jest jednostką 

organizacyjną Powiatu Grodziskiego powołaną uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego nr 224/2002  

z dnia 28 lutego 2002 roku, w celu wspólnego zarządzania szkołami i placówkami. 

3. W skład zespołu wchodzą: 

1) Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2; 

2) Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2; 

3) Liceum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2; 

4) Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2. 

5) Ośrodek Szkolenia Kierowców w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2; 

4. Szkoły, placówki i Ośrodek Szkolenia Kierowców wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych 

i Licealnych Nr 2 używają nazw w pełnym brzmieniu zgodnym z ust. 3 statutu. 

5. Główna siedzibą zespołu jest budynek w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Kilińskiego, nr 8c. 

6. Siedzibą „Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2” jest 

budynek w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żyrardowskiej 48. 

 

§2.1.Zespół jest jednostką budżetową finansowaną bezpośrednio z budżetu Powiatu Grodziskiego. 

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr 14/III/10 z dnia 23.12.2010r. Zespół Szkół Technicznych  
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i Licealnych nr 2 może gromadzić na wydzielonym rachunku dochody pochodzące z wpływów 

wymienionych w/w uchwale. 

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

wust. 3. 

3. Obsługę finansową zespołu prowadzi Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Powiecie 

Grodziskim. 

4. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§3.1.Szkoły wchodzące w skład zespołu, wymienione w §1 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, posiadają odrębne 

statuty, stanowiące oddzielne dokumenty, których postanowienia są zgodne z postanowieniami 

Statutu Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2. 

2. Szczegółowe zapisy dotyczące Ośrodka Szkolenia Kierowców, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, 

zawarte są w dalszej części statutu. 

3. Zespół może otwierać nowe kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności  

w jednostkach wchodzących w skład Zespołu oraz prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe  

w zawodach, w których kształci. 

4. Zespół posiada sztandar, logo [herb] i „Ceremoniał Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych  

Nr 2”, wspólny dla wszystkich jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu. Szczegółowe 

zasady ceremoniału znajdują się w Ceremoniale uroczystości z udziałem sztandaru, Ceremoniał 

stanowi oddzielny dokument. 

    

  

Rozdział 2 

Cele i zadania zespołu 

 

§4. Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania jednostkami 

oświatowymi wchodzącymi w jego skład. 

 

§5.1.Zadaniem zespołu jest: 

1) zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań jednostek wchodzących w skład 

zespołu; 

2) zarządzanie obiektami szkół wchodzących w skład zespołu; 

3) organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej jednostek wchodzących w skład 

zespołu; 

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

skład; 
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5) organizowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom równego dostępu do zasobów zespołu; 

6) zapewnienie uczniom i pracownikom bezpieczeństwa zgodnie z zasadami p.poż. i BHP. 

2. W zespole opracowuje się i realizuje „Program profilaktyczno-wychowawczy”, który stanowi 

oddzielny dokument. 

3. Program profilaktyczno-wychowawczy: 

1) program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym 

dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną 

diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowany do 

uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas we współpracy z nauczycielami 

wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolna i pozostałymi 

pracownikami zespołu, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy  

z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

3) opracowywany jest raz na trzy lata przez zespół nauczycieli; 

4) Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-

profilaktycznego szkoły; 

5) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, 

program ten ustala Dyrektor zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny; 

6) program ustalony przez dyrektora zespołu obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 

Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 

7) wychowawcy klas przedstawiają program uczniom na godzinach wychowawczych,  

a rodzicom na zebraniu. 

 

Rozdział 3 

Organy zespołu i ich kompetencje 
 

§6.Organami zespołu są: 

1) dyrektor zespołu; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

§7.1 Dyrektor zespołu, jest jednoosobowym organem wykonawczym zespołu oraz jednoosobowym 

organem wykonawczym szkół wchodzących w skład zespołu pełniącym funkcje zarządcze. 
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2. Dyrektor zespołu wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych 

przepisach dla: 

1) kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Grodziskiego, 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 § 1ust. 3 opisane w ich 

odrębnych statutach. 

3. Szczegółowe kompetencje dyrektora zespołu określa ustawa oraz odrębne przepisy odnoszące się do 

kompetencji wymienionych w ust. 2. 

4. Dyrektor zespołu w wykonywaniu kompetencji wymienionych w ust. 2, dąży do zapewnienia 

wysokiej jakości pracy zespołu i realizacji przypisanych mu zadań. 

 

§8.1. W przypadku nieobecności w pracy dyrektora zespołu, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje 

wyznaczony wicedyrektor. 

2. Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora zespołu używając 

własnej pieczątki zawierającej imię i nazwisko, nazwę zespołu oraz nagłówek 

„WICEDYREKTOR”. 

3. Szczegółowy zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa Dyrektor zespołu. 

 

§9.1. Rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład zespołu 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 zespołu. 

4. Rada pedagogiczna zespołu uchwala „Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych 

i Licealnych Nr 2” 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. 

5. Rada pedagogiczna zespołu realizuje kompetencje rad pedagogicznych szkół wchodzących w skład 

zespołu, określone w ustawie. 

6. Zmiany w regulaminie musza zostać zatwierdzone przez radę pedagogiczną zespołu. 
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§ 10.1. Rady rodziców szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólną „Radę Rodziców Zespołu 

Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2”, zwaną dalej Radą Rodziców Zespołu. 

2. Rada Rodziców Zespołu ustala „Regulamin działalności Rady Rodziców w Zespole Szkół 

Technicznych i Licealnych Nr 2”, który określa: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów o których mowa w ust. 3; 

3. Członkowie rady rodziców zespołu wyłonieni zostają w wyborach: 

1) tajnych, które przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; 

2) rada rodziców zespołu wybiera na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego rady; 

3) rada rodziców liczy minimum 8 osób; 

4) kadencja rady trwa 1 rok; 

5) w razie odejścia któregoś z członków lub konieczności jego wymiany dobiera się nowego 

według zasady zapisanej w punkcie 1. 

4. W posiedzeniu rady rodziców zespołu bierze udział dyrektor zespołu lub wicedyrektor z głosem 

doradczym, a za zgodą lub na wniosek rady inna osoba, także z głosem doradczym. 

5. Rada rodziców zespołu reprezentuje interesy rodziców i opiekunów wszystkich dzieci uczących się 

w danej szkole. 

6. Rada rodziców zespołu może występować do dyrektora zespołu i innych organów zespołu, organu 

prowadzącego zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach zespołu. 

7. Rada rodziców zespołu opiniuje szkolny zestaw programów nauczania, jednak ostateczna decyzja 

należy do Rady Pedagogicznej zespołu, która podejmuje stosowną uchwałę. 

8. Rada rodziców zespołu gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

Zasady wydatkowania określa regulamin rady. 

9. Rada rodziców zespołu opiniuje podjęcie w szkole działalności stowarzyszeń lub innych organizacji. 

10. Rada rodziców zespołu opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego 

planu nauczania. 

11. Rada rodziców zespołu wykonuje, z zastrzeżeniem ust. 5-10,inne zadania wynikające z aktów 

obowiązującego prawa. 

12. Zmiany w regulaminie musza zostać zatwierdzone przez Radę Rodziców Zespołu. 

 

§11.1. W zespole działa Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2, który 

tworzą wszyscy uczniowie zespołu, zwany dalej „samorządem uczniowskim zespołu”. 

2. Opiekę nad samorządem uczniowskim sprawują nauczyciele wskazani przez dyrektora zespołu 

w porozumieniu z samorządem uczniowskim zespołu. 
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3. Zasady wybierania i działania samorządu określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu 

Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2” uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Organami samorządu uczniowskiego zespołu są: 

1) rada uczniów; 

2) samorząd oddziałowy. 

6. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

7. Samorząd uczniowski zespołu może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi zespołu 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw ucznia, o których mowa w ustawie oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

8. Samorząd uczniowski zespołu przedstawia radzie pedagogicznej zespołu do uchwalenia wnioski  

o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

9. Samorząd uczniowski zespołu może wnioskować o wprowadzenie lub zniesienie w szkole obowiązku 

noszenia jednolitego stroju. 

10. Samorząd uczniowski zespołu opiniuje w sprawie wniosku dyrektora o wprowadzenie obowiązku 

noszenia jednolitego stroju przez uczniów na terenie szkoły. 

11. Samorząd uczniowski zespołu opiniuje program wychowawczo –profilaktyczny zespołu. 

12. Samorząd uczniowski zespołu opiniuje w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla 

danego oddziału przedmioty, ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 

13. Samorząd uczniowski zespołu może wspólnie z Radą Pedagogiczną Zespołu i Radą Rodziców 

Zespołu wnioskować o nadanie szkole imienia. 

14. W szkole, w ramach działań samorządu uczniowskiego organizuje się wolontariat uczniów na rzecz 

pomocy innym uczniom i instytucjom współpracującym ze szkołą. Praca ta wykonywana jest w 

formie sekcji wolontariatu samorządu uczniowskiego, zwanego dalej sekcją. 

15. 1. Wszelkie formy świadczonej pomocy są bezpłatne a udział uczniów w zaplanowanych przez 

sekcję działaniach jest dobrowolny, z wyboru i bez oczekiwania jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

2. Niepełnoletni członkowie sekcji muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 

działanie w wolontariacie. 

3. Zakres wolontariatu, czas, miejsce i sposoby jego realizacji określone są w porozumieniu  

z wolontariuszem i korzystającym z usług wolontariatu, wzór porozumienia i inne szczegółowe 

ustalenia dotyczące funkcjonowania sekcji reguluje „Regulamin Sekcji Wolontariatu w Zespole 

Szkół technicznych i Licealnych nr 2”.  

4. Pracą sekcji kieruje wyznaczony przez dyrektora opiekun.  

5. Działalność wolontariatu jest potwierdzona zaświadczeniem, które wydaję się na zakończenie etapu 

edukacyjnego na żądanie zainteresowanego. 



Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr2 w Grodzisku Mazowieckim 
 

 

10 
 

§12.1 Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich 

kompetencji określonych przepisami prawa. 

2. Organy szkoły są zobowiązane do poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach konfliktowych  

w ramach swoich kompetencji i rozwiązywania ich wewnątrz szkoły. 

3. Spory pomiędzy organami rozstrzyga na ich wniosek dyrektor zespołu, a w przypadku, gdy stroną 

sporu jest dyrektor, spór ten rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w zależności od zakresu kompetencji określonych przepisami prawa. 

 

Rozdział 4 
Organizacja pracy zespołu 

 

§13. Organizację pracy zespołu określa arkusz organizacyjny zespołu, będący zbiorczym arkuszem 

organizacyjnym szkół wchodzących w skład zespołu. 

 

§14.1. W celu doskonalenia się nauczycieli oraz podnoszenia poziomu pracy dydaktycznej pracują  

w zespole zespoły przedmiotowe: 

1) Zespół przedmiotów humanistycznych; 

2) Zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; 

3) Zespół przedmiotów zawodowych i przedsiębiorczości; 

4) Zespół ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa; 

5) Zespół Wychowawczy; 

6) Zespoły koordynujące i organizujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

7) Zespół nauczycieli praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole 

Szkół Technicznych i Licealnych nr 2. 

2. Pracami zespołów kierują przewodniczący powoływani przez dyrektora zespołu. 

3. Każdy z zespołów powinien posiadać regulamin swojej działalności zawierający szczegółowe 

informacje o zadaniach i obowiązkach wyznaczonych przez dyrektora zespołu. 

4. Zespół przedmiotowy ustala plan pracy na dany rok oraz składa sprawozdanie z ich realizacji na 

zebraniu rady pedagogicznej dwa razy w roku. 

5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji 

w sprawie wyboru programu nauczania i podręczników; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów tzw. Przedmiotowe Zasady 

Oceniania oraz sposobów badania wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 

dla początkujących nauczycieli; 
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4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów 

szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych  

i eksperymentalnych programów nauczania. 

 

§15.1.Zespół organizuje wspólną bibliotekę wypełniająca zadania bibliotek jednostek oświatowych 

wchodzących w skład zespołu zwaną „ Biblioteką Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2”. 

2. Biblioteka zespołu jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy  

o regionie. 

3. Biblioteka zespołu działa w oparciu o regulamin biblioteki zatwierdzony przez dyrektora zespołu. 

4. Z biblioteki zespołu mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz 

rodzice na zasadach określonych w regulaminie biblioteki. 

5. Godziny pracy biblioteki muszą umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 

zakończeniu. 

6. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dokumenty piśmiennicze i materiały audiowizualne niezbędne 

do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. 

7. Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r. w sprawie sposobu ewidencji 

materiałów bibliotecznych (DZ. U. nr 205, poz. 1283). 

8. Obowiązki pracowników biblioteki zespołu, organizacja pracy biblioteki oraz sposób udostępniania 

zbiorów bibliotecznych zespołu zawarte są w regulaminie biblioteki. 

9. Zmiany w regulaminie musza zostać zatwierdzone przez dyrektora zespołu. 

 

§16.1. W zespole działa gabinet pedagoga i psychologa.  

2. Szczegółowe zadania i obowiązki pedagoga i psychologa określa dyrektor zespołu oraz odrębne 

przepisy odnoszące się do pedagoga i psychologa.  

3. W ramach pracy psychologa i pedagoga prowadzona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla 

uczniów. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli  

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów. 

5. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne; 

6. Pomoc uczniom polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 
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2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 

7. Pomocą psychologiczno-pedagogiczną koordynuje powołany przez dyrektora koordynator. 

1) koordynator jest odpowiedzialny za nawiązywanie kontaktów z rodzicami lub prawnymi 

opiekunami uczniów, specjalistami, poradniami oraz organizacjami i instytucjami w celu 

podniesienia efektywności pracy psychologiczno-pedagogicznej z uczniem; 

2) koordynuje pracami zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

którym zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 

1) rodzicami lub opiekunami prawnymi; 

2) psychologiem lub pedagogiem; 

3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

4) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

5) organizacjami poza rządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 

9. Pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek: 

1) rodziców lub opiekunów prawnych; 

2) ucznia; 

3) nauczyciela; 

4) wychowawcy klasy; 

5) pedagoga, psychologa; 

6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

7) doradcy zawodowego. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana w formie: 

a. terapii; 

b. zajęć rozwijających uzdolnienia; 

c. zajęć dydaktyczno - wyrównawczych; 

d. zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz 

innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

e. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem; 

f. kształcenia kariery zawodowej; 

g. porad i konsultacji. 

11. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawarte sąw „Regulaminie 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. 

 

§17.1. Kierownik szkolenia praktycznego wykonuje czynności pedagogiczne oraz organizacyjno–

kontrolne w zakresie szkolenia praktycznego i ponosi odpowiedzialność przed dyrektorem zespołu. 

2. Zadania kierownika szkolenia praktycznego: 
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1) organizacja zajęć praktycznych i praktyki zawodowej; 

2) przygotowanie umów z podmiotami organizującymi szkolenie praktyczne; 

3) nadzór organizacyjny i pedagogiczny nad praktyczną nauką zawodu i praktyk zawodowych  

w miejscach odbywania praktyk, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie; 

4) wystawianie ocen semestralnych i rocznych z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej; 

5) współpraca z OHP 7-31 Grodzisk Mazowiecki w zakresie praktycznej nauki zawodu 

pracowników młodocianych zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy placówkami. 

3. Zakres obowiązków kierownika szkolenia praktycznego określa dyrektor zespołu na podstawie 

odrębnych przepisów i bieżących wymagań w tym zakresie. 

 

§18.1. Ośrodek Szkolenia Kierowców prowadzi szkolenie dla uczniów zgodnie z regulaminem 

„Ośrodka Szkolenia Kierowców w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2”, zwanym dalej 

regulaminem. 

2. Ośrodek szkolenia kierowców realizuje szkolenie w oparciu o bazę Zespołu Szkół Technicznych  

i Licealnych Nr 2 oraz we współpracy z „OSK Henryk Nasternak” Grodzisk Mazowiecki  

ul. Żwirki i Wigury 6, zgodnie z wymaganiami w tym zakresie, a mianowicie: 

1) sala do nauki przepisów ruchu drogowego; 

2) wyposażenia w pomoce dydaktyczne; 

3) samochodów szkoleniowych nauki jazdy; 

4) placu manewrowego wyłączonego z ruchu z wyposażeniem. 

3. Organem nadzorującym Ośrodek Szkolenia Kierowców jest Mazowiecki Kurator Oświaty oraz 

Wydział Komunikacji Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

4. Ośrodek Szkolenia Kierowców szkoli uczniów zgodnie z programem nauczania przewidzianym dla 

danego zawodu w zakresie prawa jazdy kategorii „B” zgodnie z posiadanym PKK wydanym przez 

odpowiedni organ. 

5. Ośrodek Szkolenia Kierowców po sprawdzeniu kwalifikacji i uznaniu go za przygotowanego do 

złożenia egzaminu państwowego wydaje uczniowi zaświadczenie o ukończeniu kursu na kategorię 

„B”.  

6. Szczegółowa organizacja ośrodka szkolenia kierowców, organizacja szkolenia, zadania kierownika 

ośrodka szkolenia kierowców oraz wykładowców i instruktorów zawarta jest w regulaminie ośrodka. 

7. Zmiany w regulaminie musza zostać zatwierdzone przez dyrektora zespołu. 

 

§19.1. Na terenie zespołu funkcjonuj sklepik szkolny prowadzony przez firmę zewnętrzną. 

2. Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców może w drodze zarządzenia ustalić szczegółową listę 

produktów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży na terenie zespołu. 

 

§20. Zespół prowadzi Stację Kontroli Pojazdów znajdującą się w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy 
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Żyrardowskiej 48 na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§21. Dyrektor zespołu w zależności od potrzeb zespołu, dostosowuje organizacje pracy podczas całego 

roku szkolnego. 

 

 

Rozdział 5 
Nauczyciele oraz inni pracownicy zespołu 

 
§22.1.Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych do 

wykonania zadań zespołu w tym do wykonania zadań jednostek oświatowych wchodzących w skład 

zespołu. 

2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pracowników szkoły określają ustawa Karta Nauczyciela, 

statuty jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu oraz odrębne przepisy.  

 

§23.1. W zespole tworzy się stanowiska  „wicedyrektora zespołu”, zwanego dalej „wicedyrektorem” 

zgodnie z przepisami prawa oświatowego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu 

prowadzącego szkołę z zależności od potrzeb zespołu.  

2. Do zadań wicedyrektora należy opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych zespołu  

i ich zmian. 

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. 

4. Prowadzi nadzór nad aktualnością i prawidłowością dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania 

i opieki jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu 

5. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa dyrektor. 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 
 

§24.1. Wszelkie zmiany w Statucie, leżą w kompetencjach Rady Pedagogicznej. 

2. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły. 

3.  Statut wraz z aneksami otrzymują wszystkie organy szkoły. Jego kopia jest dostępna w bibliotece 

szkolnej oraz na stronie WWW zespołu. 
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4. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Dyrektor Zespołu Szkół 

      Technicznych i Licealnych nr2 

              Andrzej Chojnacki 

 


