Zał cznik nr 1 do Uchwały Nr VlI/48/03
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia 28 maja 2003 roku.

STATUT
Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach

Nadany

UCHWAŁ
Rady

Nr VII / 48/ 03

Miejskiej w Dobrzanach

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 . 1 . W skład Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach zwanym dalej
„Zespołem Szkół" wchodz :
1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Ko ciuszki w Dobrzanach
2. Gimnazjum w Dobrzanach
3. Przedszkole w Dobrzanach
2. Siedzib Zespołu Szkół jest budynek przy ulicy Mickiewicza Nr 43.
§ 2.

Zespół Szkół u ywa piecz ci o tre ci;
Zespól Szkól Publicznych
73-130 Dobrzany ul.
Mickiewicza 43

§ 3.

Zespołowi Szkół nadaje imi organ prowadz cy, na wspólny wniosek
Rady Szkoły Podstawowej, Rady Gimnazjum i Rady Przedszkola lub
wspólny wniosek Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców i Samorz dów
Uczniowskich szkół wchodz cych w skład zespołu.

§ 4. 1. Organem prowadz cym Zespół Szkół jest Gmina Dobrzany.
2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje
Zachodniopomorski Kurator O wiaty w Szczecinie.
3. Czas rozpocz cia i ko czenia zaj dydaktycznych oraz ferii okre la
Minister Edukacji i Sportu w drodze rozporz dzenia w sprawie
organizacji roku szkolnego.
CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓL
§ 5.

Zespół Szkół realizuje cele i zadania okre lone w Ustawie
z dnia 07 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329
ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
a w szczególno ci:
1. Umo liwia zdobycie wiedzy i umiej tno ci niezb dnych do uzyskania
wiadectwa uko czenia szkoły poprzez:
1) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania
2) udział w warsztatach j zykowych.
2. Umo liwia absolwentom dokonanie wiadomego wyboru dalszego
kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
1) organizowanie zaj z pracownikami biura pracy,
firm marketingowych;
2) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;
3) rozwijanie zainteresowa na zaj ciach pozalekcyjnych.
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3. Kształtuje rodowisko wychowawcze sprzyjaj ce realizowaniu celów
i zasad okre lonych w ustawie, stosownie do warunków Zespołu
Szkoły i wieku ucznia poprzez:
1) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów;
2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowa
uczniów.
4. Sprawuje opiek nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
1) organizowanie zaj
wietlicowych;
2) system zapomóg;
3) prowadzenie zaj dydaktyczno - wychowawczych.
ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 6. 1. Organem Zespołu Szkół jest dyrektor.
2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorz d Uczniowski
funkcjonuj oddzielnie w Szkole Podstawowej w Dobrzanach, w
Gimnazjum w Dobrzanach oraz w Przedszkolu. Kompetencje tych
organów okre lone s w odr bnych statutach.
§ 7. 1. Zespołem Szkół kieruje osoba, której powierzono stanowisko
dyrektora. 2. Dyrektor Zespołu Szkół w
szczególno ci:
1) kieruje bie c działalno ci dydaktyczno-wychowawcz
i opieku cz Zespołu Szkół;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalno ci
nauczycieli
i wychowawców;
3) przewodniczy Radom Pedagogicznym;
4) realizuje uchwały Rad Pedagogicznych, je eli s zgodne z
prawem o wiatowym, niezgodne za wstrzymuje i powiadamia o
tym fakcie organ prowadz cy;
5) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników
niepedagogicznych zgodnie z odr bnymi przepisami;
6) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom Zespołu Szkół;
7) dysponuje rodkami finansowymi;
8) opracowuje arkusz organizacyjny;
9) dba o powierzone mienie;
10) wydaje polecenia słu bowe;
11) dokonuje oceny pracy nauczycieli;
12) nadaje stopie awansu zawodowego nauczycielom;
13) realizuje pozostałe zadania dyrektora wynikaj ce z ustawy;
14) kontroluje spełnianie obowi zku szkolnego i wydaje
decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na
realizacje
obowi zku szkolnego poza szkoł i przeprowadzenie
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egzaminu klasyfikacyjnego;
15) reprezentuje Zespół Szkół na zewn trz;
16) współpracuje z Rad Rodziców, Rad Pedagogiczn
i Samorz dem Uczniowskim Szkoły Podstawowej w
Dobrzanach, Gimnazjum w Dobrzanach i Przedszkolu w
Dobrzanach;
17) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe mi dzy organami
wymienionymi w § 6 ust.2;
18) przestrzega postanowie Statutu Szkoły Podstawowej,
Gimnazjum i Przedszkola w Dobrzanach w sprawie rodzaju
nagród i kar stosowanych wobec uczniów;
19) podejmuje decyzje o zawieszeniu zaj dydaktycznych
z zachowaniem warunków okre lonych odr bnymi przepisami;
20) prowadzi dokumentacj pedagogiczn zgodnie z odr bnymi
przepisami;
21) na podstawie odr bnych przepisów mo e utworzy stanowisko
dwóch wicedyrektorów.
POSTANOWIENIA KO COWE
§8. 1. Ka da ze szkół wchodz ca w skład Zespołu Szkół posiada własny
statut, mo e równie posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał
szkolny.
2. Organizacj szkoły, zakres zada nauczycieli oraz innych
pracownikówszkoły, zasad rekrutacji uczniów oraz prawa i obowi zki
uczniów, w tym przypadki w których ucze mo e zosta skre lony z
listy uczniów okre lone s w odr bnych statutach szkół.
3. Zespół Szkół u ywa piecz ci urz dowych zgodnie z odr bnymi
przepisami.
4. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie
z odr bnymi przepisami.
5. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej
i materiałowej okre laj odr bne przepisy.
6. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Zespołu
Szkół jest Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Dobrzanach,
Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Dobrzanach oraz Rada
Pedagogiczna Przedszkola w Dobrzanach. Zmiana w statucie Zespołu
wymaga podj cia zgodnych uchwał przez wszystkie rady.
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