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WIZJA ZESPOŁU SZKÓŁ 
IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 

W KĘTRZYNIE 

 

 Nauczyciele, uczniowie i rodzice wiedzą, co szkoła chce osiągnąć i jak będzie realizować swoje cele; współpracują 
w tworzeniu i modyfikowaniu programu rozwoju szkoły. 

 Nadzór pedagogiczny w szkole sprzyja ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu jakości jej pracy. 

 Dbamy o wizerunek szkoły 

 Promujemy naszą szkołę poprzez rozwijanie idei udziału uczniów w zawodach, konkursach  i olimpiadach 

 Nasza oferta spełnia oczekiwania uczniów, rodziców i rynku pracy 

 Nauczyciele pracujący w naszej szkole posiadają wysokie kwalifikacje da nauczania dwóch przedmiotów, posługują się 
w stopniu komunikatywnym językiem obcym, wykorzystują technologię informacyjną (multimedialną i komputerową) 
w swojej pracy zawodowej. 

 Szkoła dysponuje nowoczesnymi obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego przebiegu 
procesu kształcenia, wychowania i opieki. 

 Szkoła zapewnia uczniom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym na jej terenie bezpieczne, zdrowe 
i higieniczne warunki. 

 Szkoła jest zarządzana efektywnie, zgodnie z oczekiwaniami uczniów, rodziców, pracowników i właściwych instytucji 
zewnętrznych. 

 Tygodniowy rozkład zajęć jest w miarę możliwości dostosowany do potrzeb uczniów dojeżdżających. 

 Zajęcia edukacyjne rozłożone są równomiernie w ciągu tygodnia. 

 W szkole funkcjonują koła zainteresowań umożliwiające młodemu człowiekowi realizację swoich pasji i zainteresowań. 

 Szkoła buduje pozytywne relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami. 

 Szkoła zapewnia stałą współpracę z poradniami specjalistycznymi i ośrodkami pomocy społecznej. 

 Szkoła dąży do budowania dobrej współpracy miedzy szkołą a rodzicami w zakresie eliminowania problemów dotyczących 
zagrożeń. 

 Szkoła uczy tolerancji. 

 Szkoła zapewnia opiekę materialną zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły. 
 
 
 
 

MISJA  ZESPOŁU SZKÓŁ 
IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 

W KĘTRZYNIE 

 
 

Jesteśmy szkołą przyjazną dla ucznia, stwarzającą możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności, 

przygotowującą do aktywnego udziału w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, wykorzystującą 

dziedzictwo kulturowe miasta   i regionu. 
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Rozdział 1  

 Informacje o zespole 
 
§ 1.1.Zespół  Szkół im. Marii  Curie Skłodowskiej  zwany  dalej „zespołem” jest jednostką  organizacyjną  

powołaną w celu wspólnego zarządzania jednostkami oświatowymi. 

2. W skład zespołu wchodzą:  

1) II Liceum Ogólnokształcące; 

2) Technikum Nr 1. 

3. Siedziba zespołu: 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.  

5. Organem prowadzącym zespół jest Powiat Kętrzyński z siedzibą w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1,          

11-400 Kętrzyn. 

6. II Liceum Ogólnokształcące jest 4-letnią publiczną szkołą ponadpodstawową dla młodzieży. 

7. W II Liceum Ogólnokształcącym dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną przedstawia ofertę 

przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym zgodnie z ramowym planem nauczania. 

8. W oddziałach II Liceum Ogólnokształcącego jest możliwość realizacji innowacji pedagogicznej „Klasa 

mundurowa – bezpieczeństwo narodowe”.                       

9. Technikum Nr 1 jest 5-letnią publiczną szkołą ponadpodstawową dla młodzieży  i kształci w następujących 

zawodach: 

1) technik elektryk; 

2) technik informatyk; 

3) technik ekonomista; 

4) technik analityk. 

10. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Marii Curie Skłodowskiej, 11-400 

Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego12, Tel. 897512983, ident.000240508, NIP 742-00-00-140. 

11. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie jest jednostką budżetową. 

12. W zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań szkół wchodzących w skład 

zespołu. 

13. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.  

14. W okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. II Liceum Ogólnokształcące prowadzi klasy 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego, do których zastosowanie mają odpowiednie przepisy statutu tej 

szkoły. 

15. W okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2023 r. Technikum Nr 1 prowadzi klasy czteroletniego 

technikum, do których zastosowanie mają odpowiednie przepisy statutu tej szkoły. 

 

 

Rozdział 2  

 Cele i zadania zespołu 
 
§ 2. Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania szkołami  

      wymienionymi w §1 ust. 2. 

 



5 
 

§3. 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. 

 

 

Rozdział 3  

 Dyrektor zespołu oraz sposób funkcjonowania organów szkół wchodzących 

w skład zespołu 

 
§4.1. Dyrektor zespołu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym zespołu oraz  

     jednoosobowym organem wykonawczym szkół wchodzących w skład zespołu. 

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

1) kierownika jednostki organizacyjnej, którą zarządza i reprezentuje ją 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 odrębne przepisy odnoszące się do kompetencji 

wymienionych w ust. 2 oraz statuty szkół wchodzących w skład zespołu. 

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. 

 

§ 5.1. Rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działającą „Radę pedagogiczną  

     szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie”. 

2. Połączenie rad pedagogicznych szkół wchodzących w skład zespołu nie narusza kompetencji określonych 

dla poszczególnych rad pedagogicznych, w ich odrębnych statutach.   

3. Wspólnie działające rady pedagogiczne działają na podstawie wspólnie ustalonego „Regulaminu rady 

pedagogicznej szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej” , 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. 

 

§6.1.Rady rodziców szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działającą „Radę rodziców szkół   

     wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie”. 

2. Połączenie rad rodziców szkół wchodzących w skład zespołu nie narusza kompetencji określonych 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 im. Marii Curie 
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Skłodowskiej”, uchwalony przez wspólnie działającą radę rodziców Zespołu Szkół im. Marii Curie 

Skłodowskiej. 

 

§7.1.Samorządy uczniowskie szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działający „Samorząd  

      uczniowski szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej”. 

2. Połączenie samorządów uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Marii Curie 

Skłodowskiej  nie narusza kompetencji określonych dla samorządów uczniowskich poszczególnych szkół, 

w ich odrębnych statutach. 

3. Zasady wybierania i działania organów wspólnie działającego samorządu uczniowskiego określa 

„Regulaminu samorządu uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Marii Curie 

Skłodowskiej” uchwalony przez ogół uczniów szkół wchodzących w skład zespołu w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym.   

 

 

Rozdział 4  

Pracownicy zespołu 
 
§ 8.1.Zespół jest pracodawcą 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 określają statuty tych szkół. 

 

 

Rozdział 5  

 Postanowienia końcowe 
 

§ 9.1. Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada pedagogiczna szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół  

        im Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w trybie właściwym dla jego nadania. 

2. Jeżeli liczba zmian w statucie jest znaczna, dyrektor opracowuje tekst ujednolicony.  

3. Dyrektor, po przygotowaniu ujednoliconego tekstu statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie 

społeczności szkolnej. 

4. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły. 

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece oraz na stronie internetowej 

szkoły.  

6. Regulaminy, procedury oraz inne przepisy wewnątrzszkolne nie mogą być niezgodne z zapisami 

niniejszego statutu.  

7. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Marii Curie 

Skłodowskiej w Kętrzynie  regulują statuty tych szkół. 

8. Wszystkie inne zasady funkcjonowania zespołu nieujęte w statucie są uregulowane odrębnymi przepisami. 

9. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2019 r. 
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