


Rozdział 1 

Informacje o Zespole 

 

§1.1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nr 3 w 
Piotrkowie Trybunalskimzwany dalej „Zespołem” jest jednostką organizacyjnąpowołaną w 
celu wspólnego zarządzania jednostkami oświatowymi.  
2. W skład zespołu wchodzą: 

1) Branżowa Szkoła I stopnia nr 3; 

2) Technikum Kształtowania Środowiska; 

3) Bursa Szkolna nr 1; 

4) Szkolne Pracownie Praktycznej Nauki Zawodu; 

3. Siedzibą Zespołu są budynki w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Broniewskiego nr 16. 

 

§2. 1.Zespół posiada własny sztandar, który używany jest podczas uroczystości państwowych, 

religijnych i szkolnych.  
2.Zespół posiada imię Władysława Stanisława Reymonta. 

 

3. Zespół posiada logo. 
 
 
 

§3.1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 
Gminy Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego.  
2. W Zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań szkół wchodzących 
w skład Zespołu.  
3. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Zespołu 

 

§ 4.Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania 
szkołami wymienionymi w §1 ust. 2.  
§5.Zadaniem Zespołu jest:  

1) zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących w skład 
Zespołu;  

2) zarządzanie i administrowanie obiektami należącymi do szkół wchodzących w skład 
Zespołu;  

3) organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkół wchodzących w skład 
Zespołu;  

4) prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracyszkół wchodzących w 
skład Zespołu. 
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Rozdział 3 

Sposób funkcjonowania organów Zespołu 

 

§6.1.Dyrektor Zespołu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym 
Zespołuoraz jednoosobowym organem wykonawczym placówek wchodzących w skład Zespołu.  
2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach 
dla:  

1) kierownika  jednostki  organizacyjnej  Zespołu  Szkół  Ponadpodstawowych  i  Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim,którą zarządza i 
reprezentuje ją na zewnątrz;  

2) kierownika jednostki budżetowej, w którejodpowiada 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 określająodrębne przepisy odnoszące się do kompetencji 

wymienionych w ust. 2 oraz statuty szkół wchodzących w skład Zespołu i Bursy Szkolnej nr 1.  
4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy Zespołu oraz szkół 

wchodzący w skład Zespołu przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do 
protokołu. 

 

§7.1. Rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład Zespołu,, Bursy Szkolnej nr 1, Szkolnych 
Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu tworzą wspólnie działającą „Radę pedagogiczną szkół 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim”.  
2. Połączenie rad pedagogicznych nie naruszakompetencji określonych dla poszczególnych rad 
pedagogicznych,w ich odrębnych statutach.  
3. Wspólnie działające rady pedagogiczne działają na podstawie wspólnie ustalonego 
„Regulaminu rady pedagogicznej szkół, Bursy Szkolnej nr 1, Szkolnych Pracowni Praktycznej 
Nauki Zawoduwchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, który określa:  

1) organizację zebrań; 

2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania; 

3) sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej; 

4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. 

 

§8.1.Rady rodziców szkół i Bursy Szkolnej nr 1 wchodzących w skład Zespołu tworzą wspólnie 
działającą „Radę rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i 
Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim”  
2. Połączenie rad rodziców szkół i Bursy Szkolne nr 1 wchodzących w skład Zespołu nie narusza 
kompetencjiokreślonych dla poszczególnych rad rodziców,w ich odrębnych statutach.  
3. Wewnętrzną strukturę wspólnie działających rad rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy 
sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół  
Ponadpodstawowych   i   Placówek   Opiekuńczo-Wychowawczych   nr   3   w   Piotrkowie 
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Trybunalskim”, uchwalony przez wspólnie działającą radę rodziców Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.  
4. W Bursie Szkolnej nr 1 może być utworzona Rada Rodziców stanowiąca reprezentację 
rodziców wychowanków.  
§9.1.Samorządy uczniowskie szkół wchodzących w skład Zespołu tworzą wspólnie 

działający„Samorząd uczniowski szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim”. 

2. Połączenie  samorządów  uczniowskich  szkół  wchodzących  w  skład  Zespołu  Szkół  
Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 
nie narusza kompetencji określonych dla samorządów uczniowskich poszczególnych szkół, w ich 
odrębnych statutach.  
3. Zasady wybierania i działania organów wspólnie działającego samorządu uczniowskiego 
określa„Regulamin samorządu uczniowskiegoZespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim”.  
4. W Bursie Szkolnej nr 1 działa Młodzieżowa Rada Bursy w oparciu o Regulamin Młodzieżowej 

Rady Bursy.. 

 

§10. 1. Praktyczna nauka zawodu, odbywa się w Szkolnych Pracowniach Praktycznej Nauki 
Zawodu.  

2. Podstawowym zadaniem Szkolnych Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu jest:  
1) realizacja programów zajęć praktycznych zgodnie z zatwierdzonym przydziałem 

czynności i tygodniowym rozkładem zajęć;  
2) kształtowanie u uczniów umiejętności zawodowych;  
3) rozszerzanie i pogłębianie wiadomości nabytych przez nich na lekcjach przedmiotów 

zawodowych.  
3. Szkolnymi  Pracowniami  Praktycznej  Nauki  Zawodu  kieruje  Kierownik  Szkolenia 

Praktycznego, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi szkoły. 

4. Do podstawowych obowiązków Kierownika Szkolenia Praktycznego należy:  
1) Organizacja pracy Szkolnych Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu pod kątem 

działalności dydaktyczno-wychowawczej.  
2) Zapewnienie właściwych warunków pracy oraz bezpieczeństwa wszystkich osób 

znajdujących się na terenie Szkolnych Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Rozdział 5 

Pracownicy Zespołu 

 

§11.1.Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych 
dowykonania zadań Zespołu w tym do wykonania zadań szkół wchodzących w skład Zespołu.  

2.Zakresy zadań nauczycieli szkół wchodzących w skład Zespołu określają statutytych szkół. 

3. Zakres zadań wychowawców Bursy Szkolnej nr 1 określa statut Bursy Szkolnej nr 1. 
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