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STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ nr 1 

w ZBĄSZYNIU 

 

 

Rozdział 1  

Informacje o zespole 

 

§ 1. 

1. Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu zwany dalej „zespołem” jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Nowotomyskiego powołaną w celu wspólnego zarządzania jednostkami oświatowymi,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski. 

2. W skład zespołu wchodzą:  

1) Liceum Ogólnokształcące im Stefana Garczyńskiego w Zespole Szkół nr 1  

w Zbąszyniu o czteroletnim cyklu kształcenia, kształcące w profilu ogólnym,  

z oddziałami Liceum Ogólnokształcące im Stefana Garczyńskiego o trzyletnim cyklu 

kształcenia; 

2) Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu z oddziałami o profilu ekonomicznym  

i o profilu hotelarskim o pięcioletnim cyklu kształcenia, z oddziałami Technikum  

w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu z oddziałami o profilu ekonomicznym i o profilu 

hotelarskim o czteroletnim cyklu kształcenia; 

3) Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu o trzyletnim cyklu 

kształcenia, kształcąca w wybranym przez ucznia zawodzie; 

4) (uchylony); 

3. Siedzibą zespołu jest budynek przy ul. Powstańców Wielkopolskich 43 w Zbąszyniu. 

4. Miejscem realizacji zajęć szkół wchodzących w skład zespołu jest: 

1) siedziba szkoły – dla oddziałów liceów; 

2) budynek przy ul. 17 Stycznia 27 w Zbąszyniu – dla oddziałów technikum i branżowej 

szkoły I stopnia. 

5. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną  o treści: 
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Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu 

ul. Powstańców Wielkopolskich 43 

64-360 Zbąszyń 

REGON 634380635  NIP 923-14-52-089 

 

§ 2. 

1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 

Powiatu Nowotomyskiego a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Powiatu 

Nowotomyskiego. 

2. W zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań szkół 

wymienionych w §1 ust. 2. 

3. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 3. 

Szkoły wchodzące w skład zespołu, wymienione w §1 ust. 2 posiadają odrębne statuty.  

 

Rozdział 2  

Cele i zadania zespołu 

 

§ 4. 

Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania szkołami 

wchodzącymi w jego skład. 

 

§ 5. 

Zadaniem zespołu jest: 

1) zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących  

w skład zespołu; 

2) zarządzanie obiektami szkół wchodzących w skład zespołu; 

3) organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkół; 

4) prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół wchodzących  

w jego skład; 
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5) organizowanie  uczniom, nauczycielom i rodzicom szkół równego dostępu do szkolnej 

biblioteki, sali gimnastycznej, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej oraz boisk szkolnych. 

 

Rozdział 3 

Organy zespołu 

§ 6. 

Organami zespołu są: 

1)  dyrektor zespołu; 

2)  rada pedagogiczna zespołu; 

3)  rada rodziców zespołu; 

4)  rada szkoły, którą stanowią przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów  

ze wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu. 

 

§ 7. 

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

szkół wchodzących w skład zespołu i w tym zakresie: 

1) realizuje zadania dyrektorów szkół określone w przepisach powszechnie 

obowiązujących; 

2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w przepisach powszechnie 

obowiązujących przypisane dyrektorom szkół wchodzących w skład zespołu. 

2. Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zespołu. 

3. Kieruje działalnością zespołu i reprezentuje go na zewnątrz oraz udziela upoważnień do 

reprezentowania zespołu oraz szkół wchodzących w skład zespołu. 

4. Jest dysponentem środków określonych w planie finansowym zespołu i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

5. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom szkół wchodzących  

w skład zespołu oraz pracownikom w czasie organizacji zajęć szkolnych. 

6. Organizuje nadzór pedagogiczny nad wykonaniem pedagogicznych zadań szkół 

wchodzących w skład zespołu i przydziela osobom pełniącym stanowiska kierownicze do 

wykonania określone zadania.  

7. Dba o prawidłową wymianę informacji pomiędzy organami zespołu oraz organami szkół 

wchodzących w skład zespołu. 
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§ 8. 

1. Rada pedagogiczna zespołu jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji 

statutowych zadań szkół wchodzących w skład zespołu, dotyczących kształcenia, 

wychowania i opieki. 

2. Radę pedagogiczną zespołu tworzą połączone rady pedagogiczne szkół. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej zespołu jest dyrektor. 

4. Rada pedagogiczna zespołu wykonuje kompetencje stanowiące i opiniujące określone  

w ustawie dla rad pedagogicznych z wyjątkiem prawa dokonywania zmian w statucie 

zespołu. 

5. Rada pedagogiczna zespołu wykonuje kompetencje stanowiące i opiniujące określone  

w statutach szkół dla rad pedagogicznych tych szkół. 

6. Rada pedagogiczna zespołu działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycieli powołane 

przez dyrektora. 

7. Do pracy rady pedagogicznej zespołu zastosowanie mają przepisy w ustawie dotyczące 

organizacji pracy rad pedagogicznych. 

8. Rada pedagogiczna zespołu ustala  „Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1  

w Zbąszyniu”. 

 

§ 9. 

1. Rada rodziców zespołu jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców uczniów zespołu. 

2. Radę rodziców zespołu tworzą połączone rady rodziców szkół. 

3. Rada rodziców zespołu wykonuje kompetencje stanowiące i opiniujące określone w ustawie 

dla rad rodziców. 

4. Rada rodziców zespołu uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program 

wychowawczo-profilaktyczny zespołu, o którym mowa w art. 26 Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017 r. poz.59 ze zm.). 

5. Rada rodziców zespołu na pierwszym w swej kadencji posiedzeniu uchwala regulamin swojej 

działalności i wybiera przewodniczącego oraz jego zastępcę. Zebrania rady są 

protokołowane. 
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§ 10. 

1. Rada szkoły jest kolegialnym organem Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu powoływanym na  

3-letnią kadencję, który uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych zespołu. 

2. W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie (po czterech): 

1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli; 

2) rodzice wybrani przez ogół rodziców; 

3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów. 

3. Wyboru przedstawicieli dokonuje się na posiedzeniach plenarnych rady pedagogicznej, rady 

rodziców oraz połączonych rad uczniów (Liceum oraz Technikum i Szkoły Branżowej) przy 

udziale co najmniej połowy ich składu statutowego. Wybory są tajne, chyba że zebrani 

zdecydują inaczej. 

4. W skład rady nie może wchodzić: 

1) nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą; 

2) uczeń, którego rodzic jest członkiem tej rady. 

5. Rada szkoły na pierwszym w swej kadencji posiedzeniu uchwala regulamin swojej 

działalności i wybiera przewodniczącego oraz jego zastępcę. Zebrania rady są 

protokołowane. 

6. W posiedzeniach rady szkoły może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor zespołu. 

7. Do udziału w posiedzeniach rady szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za 

zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym. 

8. W regulaminie, o którym mowa w ust. 5, mogą być określone rodzaje spraw, w których 

rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów. 

9. W razie wygaśnięcia mandatu członka rady szkoły przed końcem kadencji przeprowadza się 

wybory uzupełniające według zasad określonych w ust. 3-4. 

10. Członek wybrany w wyborach uzupełniających ma ważny mandat członka rady szkoły tylko 

do końca kadencji tej rady. 

11. Członkostwo w  radzie szkoły wygasa z chwilą, gdy odpowiednio: 

1) uczeń opuści szkołę; 

2) wszystkie dzieci danego rodzica opuszczą szkołę; 

3) nauczyciel przestanie pracować w szkole. 

12. Jeżeli członek rady szkoły źle reprezentuje organ, który go powołał, może być przez ten 

organ odwołany przed końcem kadencji w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał. 

13. Do kompetencji rady szkoły należy: 
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1) uchwalanie statutów szkół lub statutu zespołu i zmian w tychże statutach na podstawie 

projektów przedłożonych radzie zespołu przez radę pedagogiczną; 

2) opiniowanie rocznego planu finansowego zespołu oraz wnioskowanie w kwestii 

gospodarowania własnymi (niepochodzącymi z budżetu) środkami finansowymi 

zespołu; 

3) ocenianie z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu zespołu; 

4) występowanie do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny               

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności zespołu, dyrektora i każdego 

nauczyciela - wnioski te mają dla organu charakter wiążący; 

5) opiniowanie planu pracy zespołu, projektów eksperymentów pedagogicznych oraz 

innych spraw istotnych dla zespołu; 

6) ocenianie z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu zespołu i występowanie  

z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do 

wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć,  

o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 5–7 Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017 r. poz.59 ze zm.). 

14. W celu wspierania działalności statutowej rada szkoły może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły 

określa jej regulamin. 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy zespołu 

 

§ 11. 

1. Organizację pracy zespołu określa arkusz organizacyjny zespołu, będący zbiorczym 

arkuszem organizacyjnym jednostek wchodzących w skład zespołu. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich szkół wchodzących w skład zespołu, określają 

odrębne przepisy. 

3. Dyrektor zespołu w drodze zarządzenia ustala szczegółową organizację roku szkolnego dla 

poszczególnych szkół z uwzględnieniem przepisów o organizacji roku szkolnego  

z uwzględnieniem warunków lokalowych i możliwości organizacyjnych zespołu. 
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§ 12. 

1. Biblioteka zespołu jest interdyscyplinarną pracownią szkoły i wypełnia zadania bibliotek 

szkół wchodzących w skład zespołu. 

2. Biblioteka funkcjonuje w dwóch budynkach. Zajmuje lokal przy ul. Powstańców Wlkp. 43, 

który składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni, szkolnego centrum informacji  

i czytelni oraz lokal przy ul. 17 stycznia 27. 

3. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz  

rodzice uczniów. 

4. Szczegółowe zadania oraz organizację biblioteki szkolnej określają statuty szkół. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele oraz inni pracownicy zespołu 

 

§ 13. 

1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych do 

wykonania zadań zespołu w tym do wykonania zadań szkół wchodzących w skład zespołu. 

2. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników zespołu określają statuty szkół. 

3. W zespole tworzy się stanowisko „wicedyrektora zespołu”, zwanego dalej „wicedyrektorem”. 

4. Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora przejmuje jego uprawnienia  

i kompetencje. 

5. Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając 

własnej pieczątki.  

6. Do zadań wicedyrektora należy opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych 

zespołu i ich zmian, w tym w szczególności: 

1) projektu arkusza organizacyjnego zespołu; 

2) projektu organizacji pracy szkoły w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych 

poszczególnych szkół; 

3) projektu szkolnego zestawu programów nauczania w poszczególnych szkołach; 

4) projekt szkolnego zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych dla poszczególnych szkół.  

7. Wicedyrektor pełni bieżący nadzór nad pracą nauczycieli zespołu, a w szczególności 

wyznacza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. 
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8. Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli, 

przydziela opiekunów i rozlicza ich ze sprawowanej opieki. 

9. Prowadzi nadzór nad aktualnością i prawidłowością dokumentacji przebiegu nauczania, 

wychowania i opieki. 

10. Nadzoruje organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym organizację 

kształcenia specjalnego.  

11. Nadzoruje pracę biblioteki szkolnej. 

12. Dyrektor zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska 

kierownicze w zespole. 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe  

 

§ 14. 

1. Statut wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017 r. 

2. Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu w trybie 

właściwym dla jego nadania. 

3. Traci moc Statut Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu z dnia 01 września 2017 r. 

 

 

4. W Statucie Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu wprowadzono zmiany zatwierdzone 

odpowiednio przez Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły Zespołu: 

 

 Rada Pedagogiczna  Rada Szkoły Zespołu 

L.p. Nr uchwały Data Nr uchwały Data 

  26. 11. 2019 r.  26. 11. 2019 r. 

     

 


