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Rozdział 1 

Informacje o Zespole Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie 

 

§ 1 

 

1. Podstawa prawna: 

1)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z 

póź. zm.); 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.); 

3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481)  

 

§ 2 

1. Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie zwany dalej „Zespołem” 

jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego powołaną w celu 

wspólnego zarządzania jednostkami oświatowymi dla których organem prowadzącym 

jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

2. W skład Zespołu wchodzą szkoły: 

1) Medyczna Szkoła Policealna nr 2 zwana dalej „szkołą” lub „MSP2”; 

2) Szkoła Policealna zwana dalej „szkołą policealną” lub „SP”. 

3. Kształcenie w szkołach wchodzących w skład Zespołu prowadzone jest w formie: 

1) stacjonarnej; 

2) zaocznej. 

4. Zespół jest placówką umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie oraz 

uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły. 

4a. Zespół jest placówką umożliwiającą uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu 

zawodowego oraz uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. 

5. Siedzibą zespołu jest budynek w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 23. 

6. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Zespół Medyczno-Społecznych Szkół 

Policealnych w Warszawie, 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 23, tel. 22 849 45 12. 

7. Dyrektor Zespołu posługuje się pieczątką o treści: Dyrektor, tytuł naukowy, imię 

i nazwisko. 

8. Zespół posługuje się pieczęcią urzędową: pieczęć okrągła 36 mm duża z godłem. 

 

§ 3 

 

1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 
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1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych 

w Warszawie; 

2) ZMSSP - należy przez to rozumieć Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych 

w Warszawie; 

3) MSP2 - należy przez to rozumieć Medyczną Szkołę Policealną Nr 2 w Warszawie; 

4) SP – należy przez to rozumieć Szkołę Policealną; 

5) szkołach - należy przez to rozumieć Medyczną Szkołę Policealną Nr 2 w Warszawie 

i Szkołę Policealną; 

6) uczniach – należy przez to rozumieć osoby kształcące się w MSP2 na semestrach: 

drugim, trzecim i czwartym; 

7) słuchaczach – należy przez to rozumieć osoby kształcące się w Medycznej Szkole 

Policealnej nr 2 na semestrze pierwszym i w Szkole Policealnej; 

8) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Zespołu; 

9) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych 

i niepedagogicznych Zespołu; 

10) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Medyczno-Społecznych 

Szkół Policealnych w Warszawie; 

11) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Medyczno-

Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie. 

 

§ 4 

 

1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio 

z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan finansowy dochodów i wydatków, 

zatwierdzony przez właściwy organ Województwa. Zmiany planu finansowego 

wprowadzane są w trybie właściwym dla dokonywania zmian budżetu Województwa 

Mazowieckiego. 

3. W Zespole tworzy się jeden plan finansowy dochodów i wydatków obejmujący 

wykonanie zadań szkół wymienionych w § 2 ust. 2. 

4. Zespół może prowadzić wydzielony rachunek dochodów, na podstawie uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego. 

5. Zespół może prowadzić działalność inną niż statutowa zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Zespół prowadzi samodzielną obsługę finansowo-księgową. 

7. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zespołu ponosi dyrektor i główny księgowy 

w zakresie, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. i ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 

9. Dyrektor Zespołu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Zarząd Województwa Mazowieckiego. 
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10. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 9 

wymagana jest zgoda, wyrażona w formie uchwały Zarządu Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Zespołu 
 

§ 5 

Zespół został utworzony w celu sprawnego i efektywnego zarządzania szkołami wchodzącymi 

w jego skład. 

 

§ 6 

1. 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; 

4) prowadzenie polityki kadrowej służącej podnoszeniu jakości pracy szkół wchodzących 

w skład Zespołu; 

5) organizowanie uczniom, słuchaczom, nauczycielom i pracownikom równego dostępu 

do szkolnej biblioteki, sali gimnastycznej i pomocy. 

 

 

Rozdział 3 

Organy Zespołu 

 

§ 7 

 

1. Organami Zespołu są: 

1) dyrektor Zespołu; 

2) rada pedagogiczna Zespołu. 

 

§ 8 

1. Dyrektor Zespołu kieruje całokształtem pracy wychowawczo-dydaktycznej, opiekuńczej  

i administracyjno-gospodarczej Zespołu oraz sprawuje nad nią nadzór, a także jest 

kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej pracowników.  

2. Dyrektor Zespołu, jest jednoosobowym organem wykonawczym szkół wchodzących 

w skład Zespołu. 

3. Do kompetencji dyrektora Zespołu w szczególności należą:  
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1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą oraz reprezentowanie 

Zespołu na zewnątrz;  

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;  

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz zapewnianie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez 

radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;  

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa uczniom, 

słuchaczom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) tworzenie warunków do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 

i innowacyjnej szkoły lub placówki; 

9)  realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia i słuchacza; 

10) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem egzaminów zawodowych 

przeprowadzanych w Zespole; 

11) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu;  

12) ustalanie profili i zawodów w szkołach w porozumieniu z organem prowadzącym, po 

zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy, co do zgodności 

z potrzebami rynku pracy; 

13) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 

4. Dyrektor Zespołu decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;  

2) przyznawania nagród dyrektora i wymierzania kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom szkoły;  

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników;  

4) przyjmowania uczniów i słuchaczy;  

5) powierzania funkcji kierowniczych;  

6) odwołania z funkcji kierowniczych;  

7) dopuszczenia zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku 

szkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

5. Dyrektor Zespołu wydaje zarządzenia w sprawach związanych z organizacją procesu 

dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego w Zespole oraz związanych 

z wykonywaniem prac administracyjno – gospodarczych. 
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6. Dyrektor Zespołu może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów lub słuchacza 

z listy słuchaczy w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na 

podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego 

lub samorządu słuchaczy. 

7. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 

samorządem uczniowskim i samorządem słuchaczy, zapewniając bieżący przepływ 

informacji pomiędzy organami szkół.  

8. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go kierownik szkolenia praktycznego lub inny 

nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. 

9. Dyrektor Zespołu wykonuje również inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.  

10. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa i niezwłocznie powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny.  

11. Szczegółowy tryb powołania i odwołania dyrektora określają odrębne przepisy. 

 

§ 9 

 

1. Rada pedagogiczna Zespołu jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji 

statutowych zadań szkół wchodzących w skład Zespołu, dotyczących kształcenia, 

wychowania i opieki. 

2. Radę pedagogiczną Zespołu tworzą połączone rady pedagogiczne Medycznej Szkoły 

Policealnej nr 2 i Szkoły Policealnej. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej Zespołu jest dyrektor Zespołu. 

4. Rada pedagogiczna Zespołu wykonuje kompetencje stanowiące i opiniujące określone 

szczegółowo w statutach MSP2 i SP zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5. Rada pedagogiczna Zespołu działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycieli 

powoływane przez dyrektora. 

6. Do pracy rady pedagogicznej Zespołu zastosowanie mają przepisy w ustawie dotyczące 

organizacji pracy rad pedagogicznych. 

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są 

protokołowane. 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy Zespołu. 
 

§ 10 

1. Organizację pracy Zespołu określa arkusz organizacyjny Zespołu, będący zbiorczym 

arkuszem organizacyjnym szkół wchodzących w skład zespołu. 
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2. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich szkół wchodzących w skład Zespołu określają 

odrębne przepisy. 

3. Dyrektor Zespołu w drodze zarządzenia ustala szczegółową organizację roku szkolnego 

dla poszczególnych szkół z uwzględnieniem przepisów o organizacji roku szkolnego oraz 

warunków lokalowych i możliwości organizacyjnych Zespołu. 

 

§ 11 

 

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną, pracownią Zespołu służącą realizacji potrzeb 

i zainteresowań uczniów i słuchaczy, zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz 

doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze nauczyciele i inni pracownicy Zespołu. 

3. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4. Przy jednoosobowej obsadzie, bibliotekarz przeznacza część czasu pracy uzgodnioną z 

dyrektorem Zespołu wyłącznie na prace związane z zakupem, opracowaniem 

i konserwacją zbiorów. 

5. Zasady korzystania z biblioteki określa szczegółowo regulamin biblioteki. Czytelnicy mają 

obowiązek przestrzegania regulaminu . 

6. Dyrektor Zespołu zarządza skontrum zbiorów biblioteki, dba o jej protokolarne 

przekazanie przy zmianie pracownika. 

7. W okresie skontrum zostaje wstrzymane udostępnianie zbiorów bibliotecznych. 

 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele oraz inni pracownicy Zespołu. 

 

§ 12 

 

1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych 

zatrudnionych do wykonywania zadań Zespołu, w tym do wykonywania zadań szkół 

wchodzących w skład Zespołu. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, ich 

prawa i obowiązki określają odrębne przepisy.  

3. Pracownicy zatrudnieni w Zespole na umowę o pracę są pracownikami samorządowymi 

i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

4. Obowiązki i uprawnienia nauczyciela określają w szczególności:  

1)  Ustawa Prawo oświatowe; 

2)  Ustawa o systemie oświaty;  

3) Karta Nauczyciela;  
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4) Kodeks Pracy;  

5) zasady zawarte w Karcie Praw Człowieka i w Karcie Praw Dziecka;  

6) zarządzenia Dyrektora Zespołu.  

5. Zakresy zadań nauczycieli zamieszczone są w Statutach Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 

i Szkoły Policealnej. 

6. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników określa na piśmie dyrektor Zespołu. 

7. Do obowiązków wszystkich pracowników Zespołu należy: 

1) rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z zatrudnienia; 

2) przestrzeganie regulaminów, przepisów, w tym dotyczących BHP 

i przeciwpożarowych, zarządzeń oraz porządku pracy obowiązujących w Zespole; 

3) troska o mienie i materiały stanowiące własność Zespołu;  

4) przestrzeganie zasad dobrego współżycia oraz dbałość o stosunki międzyludzkie; 

5) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony tajemnicy służbowej; 

6) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

 

§ 13 

 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji w bibliotece; 

2) udzielanie informacji o zbiorach bibliotecznych; 

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł; 

4) wdrażanie do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

5) rozwijanie zainteresowań uczniów; 

6) wyrabianie nawyku czytania i uczenia się; 

7) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa; 

8) prowadzenie różnych form informacji naukowej i bibliograficznej; 

9) wyrabianie wrażliwości kulturowej i społecznej; 

10) opracowanie planu pracy biblioteki na dany rok szkolny; 

11) przygotowywanie semestralnych i rocznych sprawozdań z pracy biblioteki; 

12) współpraca z nauczycielami w zakresie znajomości, aktualizacji i selekcji zbiorów  

bibliotecznych; 

13) współpraca z uczniami zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie biblioteki; 

14) współpraca z innymi bibliotekami w zakresie działalności informacyjnej oraz imprez 

czytelniczych; 

15) współpraca z innymi bibliotekami i placówkami w zakresie doskonalenia nauczycieli 

bibliotekarzy. 

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest 

do: 

1) gromadzenia zbiorów; 

2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów; 
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3) organizacji udostępniania zbiorów; 

4) organizacji warsztatu informacyjnego. 

 

§ 14 

 

1. W Zespole tworzy się stanowiska kierownicze: 

1) kierownik szkolenia praktycznego; 

2) główny księgowy; 

3) kierownik gospodarczy. 

2. Dyrektor Zespołu powołuje kierowników zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy Zespołu. 

3. Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze, wykonują zadania ustalone przez 

dyrektora Zespołu w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie 

z określonymi  przepisami. 

4. Dyrektor Zespołu może tworzyć inne stanowiska kierownicze: 

1) wicedyrektora, gdy w Zespole jest powyżej 12 oddziałów; 

2) dodatkowe stanowiska kierownicze wynikające z organizacji pracy Zespołu, po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

 

§ 15 

 

1. Kierownik szkolenia praktycznego zastępuje dyrektora Zespołu w czasie jego 

nieobecności. 

2. Kierownik szkolenia praktycznego podpisuje dokumenty w zastępstwie lub 

z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki o treści: Kierownik szkolenia 

praktycznego, tytuł naukowy, imię i nazwisko 

3. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy w szczególności: 

1) planowanie i organizowanie praktycznej nauki zawodu; 

2) prowadzenie działań w zakresie nadzoru pedagogicznego w ramach praktycznej nauki 

zawodu; 

3) prowadzenie dokumentacji nadzoru pedagogicznego i działań instruktażowych; 

4) współudział w nadzorowaniu i organizacji działalności dydaktyczno-wychowawczej 

szkół wchodzących w skład Zespołu; 

5) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktycznych w kształceniu 

zawodowym praktycznym i praktyk zawodowych; 

6) współudział w opracowaniu arkusza organizacyjnego pracy szkoły; 

7) współudział w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły pod kątem 

praktycznej nauki zawodu; 

8) współpraca z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, zespołem wychowawczym, 

przewodniczącymi komisji przedmiotów zawodowych; 

9) realizacja pensum dydaktycznego; 
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10) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora. 

 

§ 16 

 

1. Realizację zadań z zakresu administracyjno-gospodarczego zapewniają zatrudnieni 

w Zespole pracownicy administracji i obsługi. 

2. Zakres zadań pracowników administracyjnych i pracowników obsługi określa dyrektor 

Zespołu. 

3. W Zespole tworzy się następujące stanowiska administracyjne: 

1) główny księgowy; 

2) specjalista ds. finansowych; 

3) referent; 

4) samodzielny referent; 

5) sekretarz; 

6) kierownik gospodarczy; 

7) laborant 

8) starszy laborant. 

4. W Zespole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

1) dozorca; 

2) starsza woźna. 

5. W Zespole, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć inne stanowiska, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy Zespołu. 

 

§ 17 

 

1. Do zakresu zadań głównego księgowego  należy w szczególności: 

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, zabezpieczaniem, 

ewidencjonowaniem i rozliczaniem środków finansowych Zespołu w zakresie budżetu 

i środków pozabudżetowych; 

2) terminowe rozliczanie wszelkich zobowiązań szkoły; 

3) terminowe dochodzenie należności; 

4) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych; 

5)  prowadzenie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości budżetowej; 

6) prowadzenie wymaganych przepisami prawa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych; 

7) opracowywanie projektów procedur wewnętrznych i przepisów w zakresie obsługi 

finansowo-księgowej w ZMSSP; 
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8) przygotowywanie zestawień, analiz finansowo-księgowych wymaganych przez organ 

prowadzący, zewnętrzne instytucje kontrolne i dyrektora szkoły; 

9) dokonywanie kontroli dokumentów księgowych i finansowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa; 

10) kierowanie i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, 

wykonywanych przez innych pracowników szkoły;  

11) prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży produktów, materiałów, usług itp. objętych 

podatkiem VAT oraz sporządzanie deklaracji tego podatku; 

12) prowadzenie dokumentacji kadrowej wszystkich pracowników szkoły odpowiednio 

zgodnie z Kartą Nauczyciela, Kodeksem Pracy oraz innymi obowiązującymi przepisami 

w zakresie prawa pracy; 

13) prowadzenie wszelkich spraw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy  

i przygotowywanie dokumentacji z tym związanej; 

14) prowadzenie rejestru akt osobowych; 

15) sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS i innych instytucji w zakresie zatrudnienia. 

 

§ 18 

 

2. Do zakresu zadań specjalisty ds. finansowych  należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, zabezpieczaniem, 

ewidencjonowaniem i rozliczaniem środków finansowych Zespołu w zakresie budżetu 

i środków pozabudżetowych; 

2) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych; 

3)  prowadzenie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości budżetowej; 

4) przygotowywanie zestawień, analiz finansowo-księgowych wymaganych przez organ 

prowadzący, zewnętrzne instytucje kontrolne i dyrektora szkoły; 

5) sporządzanie list płac w zakresie naliczania wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia 

społecznego, świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i pozostałych 

świadczeń pracowniczych; 

6) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń, zasiłków 

i rozliczeń pracowników; 

7) naliczanie podatku od osób fizycznych i składek ubezpieczeniowych zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

8) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS; 
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9) wystawianie, określonych przepisami prawa informacji, dotyczących dochodów 

osiąganych przez zatrudnianych pracowników; 

10) sporządzanie wszelkich sprawozdań i informacji dotyczących wynagrodzeń; 

11) wydawanie stosownych zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników; 

12) przestrzeganie, ustalonych przepisami, terminów wypłat oraz przekazywania 

dokumentów pracownikom i odpowiednim organom; 

13) stałe śledzenie i stosowanie obowiązujących przepisów w zakresie wykonywanych 

czynności. 

14) obsługa księgowa ZFŚS; 

15) przygotowywanie zestawień, analiz finansowo-księgowych wymaganych przez organ 

prowadzący, zewnętrzne instytucje kontrolne i dyrektora szkoły; 

16) dokonywanie kontroli dokumentów księgowych i finansowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa; 

17) prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży produktów, materiałów, usług itp. objętych 

podatkiem VAT oraz sporządzanie deklaracji tego podatku. 

 

§ 19 

 

1. Do zakresu zadań sekretarza Zespołu należy w szczególności: 

1) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Zespołu;  

2) prowadzenie ewidencji  dokumentacji uczniowskiej; 

3) bieżące prowadzenie spraw uczniowskich; 

4) prowadzenie monitoringu informacji: Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;  

5) obsługa egzaminu z kwalifikacji zawodowych;  

6) przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji kandydatów do szkoły; 

7) sporządzanie sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich;  

8) sporządzanie przebiegów nauczania, odpisów dyplomów oraz świadectw ukończenia 

szkoły byłych uczniów/słuchaczy;  

9) zamawianie i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania -  legitymacje, 

indeksy, świadectwa; 

10) wykonywanie czynności związanych z obsługą Systemu Informacji Oświatowej; 

11) przygotowywanie danych dotyczących pracowników do Systemu Informacji 

Oświatowej; 
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12) udzielanie informacji interesantom oraz obsługa gości i interesantów dyrektora; 

13) prowadzenie rejestru skarg i wniosków; 

14) obsługa Komisji Kwalifikacyjnych działających w sprawach awansu zawodowego. 

 

§ 20 

 

1. Do zakresu zadań kierownika gospodarczego w szczególności należy:  

1) kierowanie i organizowanie pracy personelu obsługi szkoły;  

2) bieżąca kontrola pracy starszych woźnych i dozorców;  

3) organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia szkoły, ochrony  budynku 

i terenu szkoły; 

4) dokonywanie zakupów dla potrzeb Zespołu środków trwałego użytku, papierniczych, 

czystości i pozostałych zgodnie z decyzjami dyrektora;  

5)  prowadzenie ewidencji ilościowej środków czystości, papierniczych i pozostałych 

materiałów;  

6) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją sprzętu;  

7) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomością; 

8) dokonywanie bieżącej kontroli stanu technicznego budynku, terenu i mienia Zespołu;  

9) sprawowanie nadzoru nad procesem realizacji inwestycji;  

10) prowadzenie ewidencji, analizy i kontroli faktur za dostawę mediów, zlecane usługi, 

zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów 

eksploatacyjnych, itp.; 

11) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i organizowanie inwentaryzacji;  

12) wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa z zakresu bhp i ppoż. na 

terenie szkoły;  

13) prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń Zespołu; 

14) prowadzenie archiwum szkolnego; 

15) prowadzenie kasy. 

 

 

§ 21 

 

1. Do zakresu zadań starszego laboranta należy w szczególności:  

1) zapewnienie niezbędnych odczynników, substancji, szkła i wyposażenia 

w pracowniach praktycznej nauki w Zespole; 

2) nadzór i kontrola sprawności aparatury w pracowniach; 

3) przygotowywanie dokumentacji umożliwiającej wykonanie ćwiczeń; 

4) obecność na ćwiczeniach i ewentualna pomoc w ich prowadzeniu, przygotowywanie 

odczynników zleconych przez nauczycieli do wykonywania ćwiczeń;  
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5) dbałość o estetyczny wygląd pracowni; 

6) dbałość o bezpieczeństwo w pracowniach; 

7) kontrola czystości w pracowniach; 

8) w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia poinformowanie dyrektora 

szkoły lub kierownika szkolenia praktycznego. 

 

§ 22 

 

1. Do zakresu zadań starszej woźnej należy w szczególności: 

1) utrzymanie czystości i porządku pomieszczeń oraz terenu Zespołu; 

2) dbałość o bezpieczeństwo budynku i mienia Zespołu; 

3) powiadomienie kierownika gospodarczego lub dyrektora o dostrzeżonych 

uszkodzeniach lub usterkach;  

4) sprzątanie generalne w czasie ferii zimowych i letnich. 

 

§ 23 

 

1. Do zakresu zadań dozorcy należy w szczególności:  

1) sprawowanie nadzoru nad budynkiem szkoły i terenem przyległym do budynku; 

2) zgłaszanie dyrektorowi obecności osób obcych w szkole zagrażających  

bezpieczeństwu uczniów/słuchaczy lub zachowujących się podejrzanie; 

3) odpowiedzialność za mienie szkoły w czasie pełnionego dyżury; 

4) wydawanie kluczy do pomieszczeń szkolnych; 

5) bieżące usuwanie zgłoszonych usterek; 

6) wykonywanie innych prac remontowo – budowlanych, nie wymagających  

specjalistycznego przygotowania i sprzętu, zleconych przez przełożonego; 

7) utrzymywanie  porządku i czystości na terenie Zespołu; 

8) codzienny obchód wszystkich kondygnacji budynku szkoły, podwórka i boiska oraz 

informowanie przełożonego o nieprawidłowościach. 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 24 

 

1. Zespół może posiadać swój sztandar, godło i ceremoniał określający warunki ich 

stosowania. 

2. Zespołowi może być nadane imię przez organ prowadzący Zespół, na wniosek rady 

pedagogicznej . 

 

§ 25 
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1. Organem właściwym do uchwalenia zmian w statucie Zespołu jest rada pedagogiczna 

Zespołu. 

2. Wszelkie zmiany w statucie wymagają zachowania formy przewidzianej dla uchwalania 

statutu. 

3. Dyrektor Zespołu ma prawo do wydawania tekstu ujednoliconego statutu po kolejnych 

nowelizacjach.  

4. O zmianach w treści statutu każdorazowo jest informowany organ prowadzący oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

5. Statut jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych w sekretariacie Zespołu, bibliotece 

oraz na stronie internetowej. 

 


