Statut
Zespołu Szkół
Mechaniczno - Elektrycznych
w Tarnowie

Rozdział 1 Informacje o Zespole ............................................................................................... 3
Rozdział 2 Cele i zadania Zespołu ............................................................................................. 3
Rozdział 3 Dyrektor Zespołu oraz sposób funkcjonowania organów szkół wchodzących ....... 4
Rozdział 4 Organizacja pracy Zespołu ....................................................................................... 5
Rozdział 5 Nauczyciele oraz inni pracownicy Zespołu ............................................................. 6
Rozdział 6 Postanowienia końcowe ........................................................................................... 6

2

Rozdział 1
Informacje o Zespole
§1
1. Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych zwany dalej „Zespołem” jest jednostką
organizacyjną Gminy Miasta Tarnowa z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2 w Tarnowie
powołaną w celu wspólnego zarządzania szkołami wchodzącymi w jego skład.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) XII Liceum Ogólnokształcące, zwane dalej „Liceum”;
2) Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila, zwane dalej „Technikum”;
3) Szkoła Policealna Nr 3 o dwuletnim cyklu nauczania kształcąca w zawodach grupy
elektroniczno - informatycznej, zwana dalej „Szkołą Policealną”;
4) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 o trzyletnim cyklu kształcenia w zawodach: elektryk,
elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, zwana dalej „Szkołą Branżową”.
3. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Szujskiego 13 w Tarnowie.
4. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści „Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych”.
§2
1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu
Gminy Miasta Tarnowa, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy
Miasta Tarnowa.
2. W Zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań Szkół
wymienionych w § 1 ust. 2.
3. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.
§3
Szkoły wchodzące w skład Zespołu, wymienione w § 1 ust. 2 posiadają odrębne Statuty.
Rozdział 2
Cele i zadania Zespołu
§4
Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności zarządzania szkołami wchodzącymi
w jego skład.
§5
Zadaniem Zespołu jest:
1) zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań statutowych szkół
wchodzących w skład Zespołu;
2) zarządzanie obiektem 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;
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5) organizowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom Zespołu równego dostępu do
szkolnej biblioteki, obiektów sportowych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej.
Rozdział 3
Dyrektor Zespołu oraz sposób funkcjonowania organów szkół wchodzących
w skład Zespołu.
§6
1. Dyrektor Zespołu, zwany dalej „Dyrektorem” jest jednoosobowym organem
wykonawczym Zespołu oraz jednoosobowym organem wykonawczym wszystkich szkół
wchodzących w skład Zespołu.
2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych
przepisach dla:
1) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Tarnowa, 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 opisane w ich odrębnych statutach.
3. Szczegółowe kompetencje Dyrektora określają przepisy odnoszące się do kompetencji
wymienionych w ust. 2.
4. Dyrektor wykonując kompetencji wymienionych w ust. 2 dąży do zapewnienia wysokiej
jakości pracy Zespołu i realizacji przypisanych mu zadań.
§7
1. W przypadku nieobecności w pracy Dyrektora, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje
wyznaczony wicedyrektor.
2. Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia Dyrektora,
używając własnej pieczątki o treści „w. z. Dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno –
Elektrycznych – wicedyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych”.
3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa Dyrektor
Zespołu.
§8
1. W Zespole tworzy się wspólną Radę Pedagogiczną dla Technikum, Liceum, Szkoły
Policealnej, Szkoły Branżowej.
2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem w zakresie realizacji statutowych zadań
Technikum, Liceum, Szkoły Policealnej i Szkoły Branżowej dotyczących kształcenia,
wychowania i opieki.
3. Przewodniczącym Rad Pedagogicznych jest Dyrektor Zespołu.
4. Do Rady Pedagogicznej zastosowanie mają odrębne przepisy dotyczące organizacji pracy
Rad Pedagogicznych działających zgodnie z Prawem oświatowym.
5. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, w których określa:
1) organizację zebrań;
2) sposób powiadamiania członków Rady o terminie i porządku zebrania;
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3) sposób dokumentowania działań Rady;
4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowania tajne.
6. Zasady działania i szczegółowe ustalenia dotyczące funkcjonowania Rad Pedagogicznych
zawierają Statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.
§9
1. W Zespole tworzy się Radę Rodziców stanowiącą reprezentację ogółu rodziców uczniów
poszczególnych typów Szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
4. Rada Rodziców realizuje kompetencje określone w Prawie oświatowym.
5. Zasady działania i szczegółowe ustalenia dotyczące funkcjonowania Rady Rodziców
zawierają Statuty poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu.
§ 10
1. W Zespole tworzy się Samorząd Uczniowski składający się z uczniów szkół wchodzących
w skład Zespołu.
2. Zasady działania i szczegółowe ustalenia dotyczące funkcjonowania Samorządu określa
regulamin i Statuty poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu.
3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutami poszczególnych typów szkół
wchodzących w skład Zespołu.
§ 11
1. W Zespole tworzy się Społeczną Radę Szkoły w skład, której wchodzi po
5 przedstawicieli: nauczycieli, rodziców i uczniów wybranych na swych zebraniach ogólnych.
2. Zasady działania i szczegółowe ustalenia dotyczące funkcjonowania Społecznej Rady
Szkoły zawierają Statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.
Rozdział 4
Organizacja pracy Zespołu
§ 12
Organizację pracy Zespołu określa arkusz organizacyjny Zespołu, będący zbiorczym
arkuszem organizacyjnym Liceum, Technikum, Szkoły Policealnej Nr 3, Branżowej Szkoły
I Stopnia Nr 2.
§ 13
Zespół organizuje wspólną bibliotekę dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład
Zespołu.

5

Rozdział 5
Nauczyciele oraz inni pracownicy Zespołu
§ 14
1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
do wykonywania zadań Zespołu.
2. Zakres zadań nauczycieli i pracowników Zespołu określają statuty Liceum, Technikum,
Szkoły Policealnej Nr 3, Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2.
§ 15
1. W Zespole tworzy się stanowisko „Wicedyrektorów Zespołu”, zwanych dalej
„wicedyrektorami”.
2. Do zadań wicedyrektorów należy opracowanie dokumentów organizacyjnych Zespołu
i ich zmian.
3. Wicedyrektorzy pełnią bieżący nadzór nad pracą nauczycieli Zespołu, w tym
w szczególności:
1) wyznaczają zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;
2) występują z wnioskami do Dyrektora w sprawie dodatków motywacyjnych dla
nauczycieli;
3) występują do Dyrektora z wnioskiem o przyznanie nagród i odznaczeń dla
nauczycieli;
4) występują do Dyrektora z wnioskiem o zastosowanie kar porządkowych.
4. Wicedyrektorzy ponadto prowadzą nadzór nad aktualnością i prawidłowością
dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki Zespołu.
5. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektorów
określa Dyrektor Zespołu.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 16
Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Pedagogiczna w trybie właściwym dla jego
nadania.
§ 17
1. Zespół używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich Szkół wchodzących w jego
skład.
2. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące
w skład Zespołu podaje się nazwę Szkoły.
3. Nazwa Zespołu umieszczona jest na pieczęci urzędowej.
4. Zespół prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną
i ustaleniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
5. Zespół przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu określają odrębne przepisy.
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§ 18
1. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie prowadzi gospodarkę finansową
według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz „Politykę rachunkowości” opracowaną
dla Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych..
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan dochodów i wydatków, zwany
„planem finansowym jednostki budżetowej”.
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