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ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 2
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TEKST JEDNOLITY
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Rozdział 1
Informacje ogólne
§1

1. Typ szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

2.

Numer porządkowy

2

3.

Siedziba

41-711 Ruda Śląska ul. Gliniana 2

§2

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Miasto Ruda Śląska.
2.

W skład Zespołu wchodzą:
1)

Technikum nr 2 im. Stanisława Ligonia

2)

Branżowa szkoła I stopnia nr 2 im. Stanisława Ligonia

§3

1. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:
1)

szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,

2)

uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w Technikum nr 2 im.
Stanisława Ligonia i Branżowej szkole I stopnia nr 2 im. Stanisława Ligonia,

3)

rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

4)

nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.
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§4
1. Zespół i szkoły wchodzące w skład zespołu używają pieczęci urzędowych
zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły; organy szkoły
§5

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wydanych na jej podstawie uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny
szkoły, a w szczególności:
1)

umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły oraz uzyskania w technikum świadectwa dojrzałości,

2)

umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,

3)

kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów
i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

4)

sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
§6

2.

Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo Oświatowe w zakresie:
1)

wychowania młodzieży w duchu patriotycznym, podtrzymania polskich tradycji
historycznych i kulturowych oraz poszanowania obowiązujących
w naszej Ojczyźnie praw,

2)

udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

3)

rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów
nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie
i według indywidualnego toku nauczania.
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§7

1. Szkołą kieruje dyrektor szkoły, powołany zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
2.

Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie
i monitorowanie pracy szkoły.

3.

Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkół wchodzących w skład
Zespołu.

§8
W szkole działa jedna Rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
§9
W szkole tworzy się wspólne dla całego zespołu stanowiska wicedyrektora i kierownika
szkolenia praktycznego.

§ 10
W szkole działa jeden Samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§ 11
W szkole działa jedna Rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 12
Szkoła prowadzi oraz przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
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§ 13
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
§ 14
Zespół Szkół używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 15
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych posiada tablice szkół wchodzących w skład Zespołu
zawierające nazwę szkoły z imieniem.
§ 16
Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub
uchwala Statut.
§ 17
Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności
szkolnej.
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