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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.

Nazwa placówki brzmi:
Zespół Szkół w Jeżowem Centrum
37 – 430 Jeżowe 135
37 – 430 Jeżowe 580a
Ustalona nazwa placówki zwana „Zespołem” jest używana w pełnym brzmieniu na
pieczęciach oraz tablicach urzędowych.
§ 2.
W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące jednostki:
1)
Publiczne Przedszkole w Jeżowem,
2)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jeżowem-Centrum.
W latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 w szkole podstawowej prowadzone są
klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Jeżowem, aż do czasu wygaszenia kształcenia.
§ 3.
Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół używają pieczęci urzędowych, zgodnie
z odrębnymi przepisami.
Pieczęć urzędowa Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół zawiera
nazwę tej szkoły.
Tablice urzędowe określające jednostki wchodzące w skład Zespołu mają treść:
1)
Zespół Szkół w Jeżowem Centrum,
2)
Publiczne Przedszkole w Jeżowem,
3)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jeżowem-Centrum.
Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez jednostki
wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę jednostki.
§ 4.
Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum jest Gmina Jeżowe
(Jeżowe 136a, 37 – 430 Jeżowe).
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty
w Rzeszowie.
Jednostki wchodzące w skład Zespołu zachowują dotychczasowe Statuty pod
warunkiem, że nie są one sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu.
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w drodze uchwały dokonuje zmian w Statucie.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU

1.
2.

§ 5.
Cele i zadania Zespołu wynikają ze wszystkich celów i zadań poszczególnych jednostek
Zespołu, które zostały ujęte w Statutach.
Dodatkowym celem Zespołu jest koordynowanie zadań jednostek w zakresie tworzenia
właściwych warunków wychowawczych i zdrowotnych dla rozwoju uczniów i dzieci.
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ROZDZIAŁ III
ORGANY ZESPOŁU

1.

2.

1.

2.

3.

1.
2.
3.

1.
2.

§ 6.
Organami Zespołu są:
1)
Dyrektor Zespołu,
2)
Rada Pedagogiczna Zespołu.
W Zespole działają organy społeczne:
1)
Rada Rodziców Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum,
2)
Samorząd Uczniowski działający przy Publicznej
im. Stanisława Staszica w Jeżowem-Centrum.

Szkole

Podstawowej

§ 7.
Do kompetencji Dyrektora Zespołu Szkół należą:
1)
kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz,
2)
sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3)
sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4)
realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach kompetencji
stanowiących,
5)
dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
6)
organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu,
7)
współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk
pedagogicznych,
8)
odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu,
9)
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli oraz
pracowników niebędących nauczycielami. W szczególności:
1)
zatrudnia i zwalnia pracowników,
2)
przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom,
3)
występuje z wnioskiem (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników Zespołu.
Dyrektor
Zespołu w wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z Radą
Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.
§ 8.
W Zespole Szkół w Jeżowem Centrum dopuszcza się możliwość utworzenia stanowiska
Wicedyrektora.
Warunkiem utworzenia stanowiska Wicedyrektora, o którym mowa w ust. 1, jest
odpowiednia ilość oddziałów, zgodnie z Ustawą.
Szczegółowy przydział i zakres obowiązków Wicedyrektor otrzymuje na piśmie.
§ 9.
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum jest organem kolegialnym,
w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół jest Dyrektor Zespołu.
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3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

1.
2.

3.

1.
2.

Rada Pedagogiczna Zespołu pracuje na posiedzeniach plenarnych z udziałem wszystkich
nauczycieli zatrudnionych w Zespole.
W sprawach dotyczących wyłącznie danej jednostki wchodzącej w skład Zespołu
w posiedzeniu Rady Pedagogicznej uczestniczą jedynie nauczyciele zatrudnieni w tej
jednostce.
W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Zespołu należy:
1)
uchwalanie zmian Statutu Zespołu,
2)
zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
3)
podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
4)
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Szkole,
5)
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu.
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)
organizację pracy jednostek wchodzących w skład Zespołu, zwłaszcza tygodniowy
rozkład zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych w Szkole,
2)
projekt planu finansowego Zespołu,
3)
wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
4)
propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych zajęć, godzin
ponadwymiarowych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,
5)
propozycje Dyrektora dotyczące kandydatów na stanowisko Wicedyrektora.
Rada Pedagogiczna może wnioskować do organu prowadzącego o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska Dyrektora.
Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
§ 10.
Reprezentację rodziców uczniów jednostek wchodzących w skład Zespołu stanowi Rada
Rodziców.
Do kompetencji Rady Rodziców należą:
1)
uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze
Statutem Zespołu oraz Statutem jednostek wchodzących w skład Zespołu,
2)
występowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej Zespołu z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców uczniów
oraz innych źródeł i przeznaczać je na wydatki zgodnie z zasadami, które określają
regulaminy.
§ 11.
W Zespole Szkół funkcjonuje Samorząd Uczniowski, który tworzą uczniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jeżowem-Centrum.
Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, który nie
może być sprzeczny ze Statutem Zespołu oraz poszczególnych jednostek wchodzących
w skład Zespołu.
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1.

2.

§ 12.
Współdziałanie organów Zespołu oraz rozwiązywanie sporów między nimi odbywa się
poprzez:
1)
zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania
decyzji w granicach swoich kompetencji,
2)
umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu (w tym:
prowadzenie mediacji),
3)
zapewnienie bieżącej informacji pomiędzy organami Zespołu o planowanych
i podejmowanych działaniach.
Współdziałanie organów Zespołu jest realizowane w szczególności:
1)
na posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zespołu,
2)
na spotkaniach Dyrektora Zespołu z Radą Rodziców oraz Samorządem
Uczniowskim,
3)
poprzez bieżące przekazywanie informacji na tablicy ogłoszeń w Zespole.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA ZESPOŁU

1.
2.

3.

1.

2.
3.
4.

1.

2.

§ 13.
Organizacja Zespołu odbywa się zgodnie z ustaleniami zapisanymi w Statutach
poszczególnych jednostek.
Podstawę organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym stanowi
arkusz organizacyjny poszczególnych jednostek wchodzących w skład Zespołu,
opracowany przez Dyrektora Zespołu, zaopiniowany przez związki zawodowe i organ
nadzorujący oraz zatwierdzony przez organ prowadzący.
Zespół nie prowadzi odrębnych zajęć nieujętych w Statutach poszczególnych jednostek.
§ 14.
W Zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, zgodnie z odpowiednimi
zapisami w Statutach danych jednostek oraz arkuszu organizacyjnym na dany rok
szkolny.
Pracowników administracji i obsługi zatrudnia się odpowiednio do potrzeb.
Zakresy zadań pracowników Zespołu są zgodne z zakresami zadań ustalonymi dla
danych jednostek.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
§ 15.
Zakres rekrutacji uczniów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Jeżowem
Centrum określa rozporządzenie MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do
innych oraz Statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu.
Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może być przeniesiony
do innej szkoły, określają Statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu.
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ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

3.
4.
5.

§ 16.
Zespół prowadzi oraz przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją
kancelaryjną, ustaleniami MEN, a także odpowiednimi zapisami w Statutach jednostek
wchodzących w skład Zespołu.
Zespół przechowuje dokumentację, która stanowi podstawę do wydawania świadectw,
duplikatów świadectw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

§ 17.
Wszelkie zmiany dotyczące Statutu mogą być wprowadzone w drodze uchwały Rady
Pedagogicznej Zespołu.
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