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Rozdział 1  

Informacje o Zespole 

 

§ 1. 1. Zespół Szkół w Koronowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Bydgoskiego 

powołaną w celu wspólnego zarządzania jednostkami oświatowymi, dla których organem 

prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy. 

2.  W skład Zespołu wchodzą:  

1) Szkoła Podstawowa nr 3,  

2)   Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1, 

3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

4) Gimnazjum nr 2. 

3.  Siedzibą Zespołu jest budynek w Koronowie  przy ul. Sobieskiego16. 

4.  Zespół posługuje się pieczęcią podłużną  o treści: Zespół Szkół w Koronowie,  

ul. Sobieskiego 16, 86-010 Koronowo tel./fax: 52 3822-929 NIP 554-25-82-805,  

Regon 092907850. 

 

§ 2. 1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio  

z budżetu Powiatu Bydgoskiego. 

2. W Zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań jednostek 

    wymienionych w § 1. ust. 2. 

3. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 3. 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu, wymienione w § 1. ust. 2 posiadają odrębne 

statuty.  

 

§ 4. 1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) Szkole - należy przez to rozumieć: Zespół Szkół w Koronowie;  

2) Organie prowadzącym Szkoły - należy przez to rozumieć Powiat Bydgoski; 

3) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Koronowie; 

4) Nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego Szkoły; 

5) Rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

6) Uczniach - należy przez to także rozumieć wychowanków; 

7) Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę - Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia  

2016 r.; 

8) Statucie - należy przez to rozumieć niniejszy statut. 
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Rozdział 2  

Cele i zadania Zespołu 

 

§ 5. 1. Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania 

szkołami wchodzącymi w jego skład. 

 

 § 6. 1. Zadaniem Zespołu jest: 

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

       Zespołu; 

2) zarządzanie obiektami wchodzących w skład Zespołu; 

3) organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkół; 

4)   organizowanie  uczniom, nauczycielom i rodzicom szkół równego dostępu do szkolnej           

    biblioteki, stołówki, sali gimnastycznej, gabinetu pomocy przedlekarskiej. 

 

Rozdział 3 

Organy Zespołu 

 

         § 7. 1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu. 

 

§ 8. 1. Dyrektor Zespołu 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 dyrektorowi 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 do wykonania określone zadania.  

7. Dba o prawidłową wymianę informacji.   

 

§ 9. 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 pracownicy szkół wchodzących w skład Zespołu. 

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. 
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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”. 

 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy Zespołu 

 

§ 10. 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. 

   

§ 11. 1 . Biblioteka Zespołu wypełnia zadania bibliotek szkół wchodzących w skład 

Zespołu. 

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

 

§ 12. 1. W celu  zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

prawidłowego rozwoju uczniów, Zespół organizuje dożywianie w formie wydawania 

przywożonych posiłków. 

2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są uczniowie szkół wchodzących w skład   

Zespołu. 

 

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. Wicedyrektor pełni bieżący nadzór nad pracą nauczycieli Zespołu, w tym  

w szczególności: 

1) wyznacza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli; 

2) występuje z wnioskami do dyrektora w sprawie dodatków motywacyjnych dla nauczyciela; 

3) występuje do dyrektora z wnioskiem o przyznanie nagród i odznaczeń dla nauczycieli; 

4) występuje do dyrektora z wnioskiem o zastosowanie kar porządkowych. 
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7. Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia 

nauczycieli, przydziela opiekunów i rozlicza ich ze sprawowanej opieki. 

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

wychowania i opieki. 

9. Nadzoruje pracę biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej. 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

  

§ 14. 1. Statut wchodzi w życie z dniem 1grudnia 2017 r. 

2. Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Zespołu Szkół w trybie właściwym dla 

jego nadania. 

 


