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Rozdział I  

Informacje o zespole 

 

§1 

 
1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu zwany 

dalej” zespołem”, został powołany w celu wspólnego zarządzania jednostkami oświatowymi.  

2. W skład zespołu wchodzą: 

a) Technikum; 

b) Branżowa Szkoła I stopnia; 

c) Centrum Kształcenia Ustawicznego  

3. Siedziba zespołu znajduje się w Nadrożu, Nadróż 1, 87-515 Rogowo. 

4. Zespół posługuje się prostokątną pieczęcią nagłówkową o treści: ZESPÓŁ SZKÓŁ 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. Ziemi Dobrzyńskiej  w NADROŻU                  

87-515 Rogowo,  

5. Zespół używa pieczęci urzędowej i nagłówkowej o treści : ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTUM 

KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W NADROŻU,87-515 

Rogowo. 

6. W zespole może funkcjonować spółdzielnia uczniowska „Czwórka”, której zasady 

działania określa odrębny statut.   

§ 2 

1. Zespół jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi funkcjonującą 

w formie państwowej jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  siedzibą ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa. 

2. Działalność zespołu finansowana jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

3. Działalność zespołu może być współfinansowana z dobrowolnych opłat ponoszonych przez 

rodziców uczniów, a także środków finansowych przekazywanych przez darczyńców.  

4. Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych sprawuje minister 

właściwy do spraw rolnictwa.   

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania ogólnokształcącego jest 

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy z delegaturą we Włocławku.  
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6. W zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań szkół 

wchodzących w skład zespołu. 

7. Zespół prowadzi dokumentację swojej działalność i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
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Rozdział II 

Cele i zadania zespołu 

 

§ 1 

Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania szkołami 

wymienionymi w rozdziale I § 1 ust. 2 

§ 2 

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 pracy szkół wchodzących                    

w skład zespołu. 
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Rozdział III 

Organy zespołu 

 

§ 1 

1. Organami zespołu są: 

a) dyrektor; 

b) rada pedagogiczna; 

c) rada rodziców; 

d) samorząd uczniowski. 

2. Dyrektor zespołu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym 

szkół wchodzących w skład zespołu. 

3. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w przepisach dla: 

a) kierownika jednostki organizacyjnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którą 

zarządza i reprezentuje na zewnątrz; 

b) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej,                    

w tym organizowanie zamówień publicznych; 

c) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, 

postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie 

odrębnych przepisów; 

d) dyrektora szkół wchodzących w skład zespołu, opisane w ich odrębnych statutach. 

4. Szczegółowe kompetencje dyrektora określają odrębne przepisy oraz statuty szkół 

wchodzące w skład zespołu. 

5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy zespołu oraz szkół 

wchodzących w skład zespołu przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie 

do protokołu. 

§ 2 

1. Radę pedagogiczną zespołu tworzą nauczyciele zatrudnieni w szkołach wchodzących                  

w skład zespołu, zwaną radą pedagogiczną zespołu. 

2. Rada pedagogiczna zespołu jest kolegialnym organem w zakresie realizacji statutowych 

zadań szkół wchodzących w skład zespołu dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  
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3. Przewodniczącym rady pedagogicznej zespołu jest dyrektor. 

4. Do rady pedagogicznej zespołu zastosowanie mają odrębne przepisy dotyczące organizacji 

pracy rad pedagogicznych działających w systemie oświaty. 

5. Rada pedagogiczna zespołu uchwala regulaminu rady pedagogicznej Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu który określa: 

a) organizację zebrań; 

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

c) sposób dokumentowania działań rady; 

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

6. Rada pedagogiczna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi 

Dobrzyńskiej w Nadrożu realizuje kompetencje rad szkół wchodzących w skład zespołu, 

określone w ustawie. 

 

§ 3 

1. Radę rodziców zespołu tworzą rodzice uczniów szkół wchodzących w skład zespołu. 

2. Wewnętrzną strukturę wspólnie działających Rad Rodziców, tryb jej pracy oraz 

szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi 

Dobrzyńskiej w Nadrożu  

§ 4 

1. Samorząd uczniowski zespołu tworzą uczniowie szkół wchodzących w skład zespołu. 

2. Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa „Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, uchwalony przez ogół uczniów szkół wchodzących              

w skład zespołu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
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Rozdział IV 

Nauczyciele i inni pracownicy zespołu 

 

§1 

1. Zespół jest pracodawcą dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych 

zatrudnionych do wykonania zadań zespołu w tym do wykonania zadań szkół wchodzących             

w skład zespołu. 

2. Zakresy zadań nauczycieli szkół wchodzących w skład zespołu i pracowników określają 

statuty tych szkół. 
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Rozdział V 

Organizacja Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 

§1 

1. Zespół może organizować Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, zwane dalej KKZ. 

2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs będący pozaszkolną formą kształcenia 

ustawicznego, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia                 

w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. 

3. Tryb i częstotliwość zajęć, czas trwania oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć na 

kursie ustala Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi 

Dobrzyńskiej w Nadrożu, zwany również Kierownikiem kursu. 

4. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywa się w oparciu o program 

nauczania dopuszczony przez dyrektora zespołu na wniosek zespołu przedmiotowego 

właściwego ze względu na merytoryczny zakres kształcenia na kursie.  

5. Zajęcia na kursie mogą odbywać się w formie stacjonarnej - co najmniej przez trzy dni                 

w tygodniu lub zaocznej - co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni, a także                        

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – e-lering. 

6. W przypadku prowadzenia kursu z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na 

odległość zespół zapewnia:  

a) dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję 

między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia;  

b) materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;  

c) bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy, weryfikację ich wiedzy, umiejętności                      

i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez Kierownika kursu; 

d) bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.  

7. Kierownik kursu jest obowiązany zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników 

przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość.  

8. Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość określa kierownik kursu. 
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9. Wykaz zawodów w których prowadzone są KKZ oraz szczegółowa organizacja kursu 

znajduje się w Regulaminie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 1 

Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Pedagogiczna w trybie właściwym dla jego 

nadania. 

§ 2 

Sprawy nie ujęte w statucie zespołu zawarte są w statutach szkół wchodzących w skład 

zespołu. 

 

 


