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UCHWAŁA NR XLV/844/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 596, poz. 645) w związku z art. 5 ust. 6, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6, art. 60 ust. 1, art. 62
i art. 68a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.
1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,
Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.
857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887, Nr
139, poz. 814, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz.
1650, z 2014 r. poz. 7), § 53 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie
zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 104, poz. 664, z 1999 r. Nr 67, poz. 755, z 2002 r. Nr 100, poz.
910, z 2006 r. Nr 154, poz. 1099) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Tworzy z dniem 1 lipca 2014 r. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.
2. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu będzie funkcjonować w formie jednostki
budżetowej.
3. Siedzibą Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu jest miasto Zgierz.
4. Statut Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. W skład Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu wchodzi:
1) Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu;
2) Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu;
3) Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu.
§ 3. Mienie stanowiące wyposażenie Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu zostanie przekazane Zespołowi Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Sejmiku:
Marek Mazur
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/844/14
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2014 r.
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZGIERZU
1. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).
2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu;
2) radzie Zespołu – należy rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych Zespołu;
3) samorządzie słuchaczy – należy rozumieć słuchaczy szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu;
4) słuchaczu – należy przez to rozumieć słuchacza szkoły lub placówki wchodzącej w skład Zespołu;
5) szkole – należy przez to rozumieć Profesjonalną Szkołę Policealną Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu wchodzącą w skład Zespołu;
6) ośrodku – należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu;
7) kolegium – należy przez to rozumieć Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Nazwa Zespołu: Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.
2. Siedziba Zespołu mieści się w Zgierzu przy ul. 3 Maja 46.
3. Zajęcia edukacyjne odbywają się w siedzibie Zespołu. Zajęcia mogą być prowadzone na terenie innych
placówek oświatowych Samorządu Województwa Łódzkiego.
4. Organem prowadzącym Zespół jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.
6. Nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły i placówki oświatowe:
1) Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu;
2) Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu;
3) Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu.
2. Dopuszcza się możliwość tworzenia w ramach Zespołu nowych jednostek organizacyjnych, jeśli potrzeba taka wynika z prowadzonej działalności.
§ 3. Dla wszystkich jednostek Zespół prowadzi wspólną obsługę administracyjno–finansową i kadrową.
§ 4. 1. Czas trwania cyklu nauczania w poszczególnych jednostkach Zespołu, a także kształcenia w formie
kursów jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, określonymi przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.
2. Zasady wydawania, wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań
i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności regulują przepisy w ww. sprawie określone przez
ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.
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Rozdział 2
Cele i zadania Zespołu
§ 5. Szkoły i placówki wchodzące w skład Zespołu realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie
oświaty i w aktach wykonawczych, a w szczególności:
1) zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania;
2) przeprowadzają rekrutację słuchaczy zgodnie z przepisami określonymi przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania;
3) realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, ogólnego i zawodowego lub zawodowego;
4) realizują ramowe plany nauczania;
5) stosują ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów;
6) umożliwiają ukończenie szkoły i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu
egzaminu zawodowego, a także umożliwiają uzyskanie dyplomu ukończenia kolegium;
7) organizują proces kształcenia zgodnie z przepisami określonymi przez ministra właściwego ds. oświaty
i wychowania;
8) zapewniają słuchaczom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich pobytu w placówce, jak również
podczas zajęć organizowanych przez placówkę poza jej obiektami;
9) zapewniają podtrzymanie kultury, świadomości narodowej i tradycji regionalnej;
10) organizują i prowadzą formy doskonalenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
11) wspierają szkoły i placówki oświatowe w realizacji ich zadań;
12) organizują i prowadzą w terenie sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół
i placówek oświatowych.
Rozdział 3
Organy Zespołu
§ 6. 1. Dyrektor Zespołu.
2. Rada Zespołu.
3. Samorząd słuchaczy.
§ 7. 1. Dyrektor reprezentuje na zewnątrz Zespół oraz wszystkie jego jednostki organizacyjne.
2. Dyrektor Zespołu realizuje w stosunku do Zespołu zadania określone dla dyrektora w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Dyrektor
organizuje i nadzoruje całokształt pracy wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu,
zarządza Zespołem oraz jest odpowiedzialny za jego działalność dydaktyczną, wychowawczą, administracyjnogospodarczą i finansową.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Zespołu w sprawach odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
4. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem ośrodka.
5. W przypadku nieobecności dyrektora Zespołu zastępuje go wicedyrektor, natomiast jeśli w Zespole nie
utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel Zespołu, wyznaczony przez organ prowadzący.
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§ 8. 1. W Zespole może być utworzone, na wniosek dyrektora Zespołu za zgodą organu prowadzącego, stanowisko lub stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
2. Zadania osób pełniących stanowiska kierownicze określają odpowiednie przepisy.
§ 9. 1. Rada Zespołu jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym powołanym do rozpatrywania spraw
związanych z całokształtem statutowej działalności Zespołu w ramach swoich kompetencji.
2. W skład Rady Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu.
3. Przewodniczącym Rady Zespołu jest dyrektor Zespołu.
4. Zebrania Rady Zespołu są organizowane zawsze przed rozpoczęciem roku szkolnego, po I semestrze, na
koniec roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem oraz co najmniej 1/3 członków Rady.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Zespołu należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu i szkół oraz placówek wchodzących w jego skład po zaopiniowaniu
przez rady tych szkół i placówek;
2) zatwierdzanie planu pracy ośrodka, opracowanego przez dyrektora Zespołu;
3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy;
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu
ich projektów przez radę szkoły;
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy.
6. Rada Zespołu opiniuje:
1) organizację pracy szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego Zespołu;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.
7. Uchwały Rady Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
jej członków.
8. Dyrektor Zespołu może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Zespołu i powiadomić organ prowadzący
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o tym fakcie, jeśli została podjęta niezgodnie z prawem.
9. Członkowie Rady Zespołu są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady,
które mogą naruszyć dobro osobiste nauczycieli i innych pracowników oraz słuchaczy Zespołu.
10. Szczegółowy zakres uprawnień Rady Zespołu określa Regulamin Rady Zespołu.
§ 10. Rada pedagogiczna szkoły oraz rada programowa kolegium - mają możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach swych kompetencji.
§ 11. 1. Członkami samorządu słuchaczy są wszyscy słuchacze Zespołu.
2. Samorząd słuchaczy może przedstawiać Radzie oraz dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3) prawo do organizacji życia szkolnego i rozwijania własnych zainteresowań;
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4) prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu słuchaczy określa regulamin samorządu słuchaczy.
§ 12. 1. Ustala się następujące zasady współdziałania organów Zespołu:
1) każdy organ Zespołu planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być opracowane
nie później niż do końca pierwszego miesiąca funkcjonowania. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi Zespołu. Prawo wglądu do wyżej wymienionych dokumentów mają wszystkie organy Zespołu;
2) organy Zespołu w uzgodnieniu z dyrektorem Zespołu mogą zapraszać na swoje plenarne lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji lub poglądów;
3) dyrektor Zespołu zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach.
2. Sposoby rozwiązywania sporów między organami Zespołu:
1) w przypadku zaistnienia sporu między organami Zespołu, z wyłączeniem dyrektora Zespołu, organem właściwym do ich rozstrzygania jest dyrektor Zespołu.
Od decyzji przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni do organu prowadzącego Zespół;
2) jeżeli stroną sporu jest dyrektor Zespołu, wówczas organem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest organ
prowadzący Zespołu, który ma możliwość zasięgnięcia opinii organu nadzoru pedagogicznego;
3) rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
Rozdział 4
Organizacja Zespołu
§ 13. 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania każdego roku szkolnego określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora Zespołu, w porozumieniu z Radą Zespołu w terminie wynikającym z obowiązujących
przepisów określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, składający się z arkuszy
organizacyjnych placówek wchodzących w skład Zespołu. Arkusz sporządza się z uwzględnieniem obowiązujących podstaw programowych kształcenia w zawodzie, szkolnych planów nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu pracy ośrodka. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący w terminie określonym w odrębnych przepisach.
3. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony
i higieny pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.
§ 14. Organizację pracy szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu szczegółowo określają statuty tych
szkół i placówek.
Rozdział 6
Pracownicy Zespołu
§ 15. 1. W Zespole zatrudnieni są:
1) pracownicy pedagogiczni;
2) pracownicy administracji i obsługi.
2. Zasady wynagradzania, warunki pracy, prawa i obowiązki wszystkich pracowników Zespołu określają
stosowne przepisy.
§ 16. 1. Do zadań nauczyciela będącego pracownikiem Zespołu należy w szczególności:
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1) realizacja procesu dydaktycznego w zakresie swojego przedmiotu oraz ocena wyników nauczania i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu uczenia się słuchacza;
2) sporządzanie rozkładów materiału oraz wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu;
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
4) bezstronne i obiektywne ocenianie słuchaczy oraz ich sprawiedliwe traktowanie;
5) wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań słuchaczy;
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb słuchaczy;
7) doskonalenie własnej wiedzy i umiejętności;
8) przestrzeganie zasad BHP.
2. Do zadań nauczyciela konsultanta zatrudnionego w ośrodku należy w szczególności:
1) prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w tym
kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, seminariów, warsztatów, szkoleń rad pedagogicznych, konferencji;
2) udzielanie konsultacji;
3) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;
4) współpraca z doradcami metodycznymi powołanymi przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru
działania ośrodka.
§ 17. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania.
2. Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
§ 18. 1. W Zespole tworzy się stanowisko głównego księgowego. Do jego zadań należy odpowiadanie za
prawidłową i racjonalną gospodarkę finansową Zespołu. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków i uprawnień
regulują odrębne przepisy.
2. Pracownicy administracji są odpowiedzialni za zapewnienie sprawnego działania Zespołu.
3. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień tych pracowników ustala dyrektor Zespołu.
§ 19. 1. W Zespole funkcjonuje biblioteka, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
słuchaczy, umożliwianiu nauczycielom doskonalenia swojego warsztatu pracy poprzez korzystanie z najnowszych wydawnictw, z literatury pedagogicznej, przedmiotowej i popularno-naukowej.
2. Cele i zadania, o których mowa w ust. 1 biblioteka Zespołu realizuje poprzez:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz
efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
3. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
4. Nauczyciel - bibliotekarz, w szczególności:
1) opracowuje regulamin biblioteki Zespołu i czuwa nad jego przestrzeganiem;
2) w porozumieniu z dyrektorem ustala godziny pracy biblioteki Zespołu tak, aby umożliwić dostęp do zbiorów przed zajęciami lekcyjnymi, w czasie ich trwania oraz po ich zakończeniu;
3) gromadzi zbiory zgodnie z obowiązującymi programami nauczania oraz potrzebami słuchaczy i nauczycieli;
4) udostępnia zbiory słuchaczom, młodocianym pracownikom, nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;
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5) prowadzi ewidencję zbiorów bibliotecznych;
6) prowadzi na bieżąco selekcję księgozbioru;
7) dba o estetykę i właściwy wystrój pomieszczeń biblioteki;
8) prowadzi dokumentację pracy biblioteki;
9) prowadzi lekcje z przysposobienia czytelniczego;
10) rozwija zainteresowania czytelnicze słuchaczy;
11) prowadzi działalność informacyjną;
12) uzgadnia z dyrektorem propozycje dotyczące rozwoju biblioteki, planu i organizacji pracy biblioteki.
Rozdział 7
Zasady rekrutacji
§ 20. Rekrutację słuchaczy do szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu przeprowadza się zgodnie
z odrębnymi przepisami.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 21. 1. Organem ustawowym powołanym do uchwalenia zmian statutu jest Rada Zespołu.
2. Zmiany zapisów Statutu Zespołu dokonuje się na wniosek:
1) dyrektora Zespołu;
2) Rady Zespołu;
3) Samorządu słuchaczy.
3. Projekt zmiany Statutu Zespołu przygotowuje Rada Zespołu.
4. Zmianę zapisów Statutu Zespołu uchwala Rada Zespołu.
5. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za zaznajomienie z postanowieniami statutu słuchaczy w terminie
30 dni od dnia uchwalenia statutu.
6. Dyrektor Zespołu przedstawia statut do wglądu wszystkim pracownikom oraz słuchaczom Zespołu.
§ 22. 1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Pieczęcie szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu mają w nagłówku nazwę: Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.
3. Na świadectwach i innych dokumentach wydawanych przez Zespół podaje się nazwę jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Zespołu.
4. Nazwa: Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu umieszczona jest na pieczęci
urzędowej, którą stempluje się świadectwa i inne dokumenty.
§ 23. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej, materiałowej, inwentaryzacyjnej i kontroli zarządczej określają obowiązujące przepisy prawa.
3. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach
szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu.

