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Rozdział 1 

Informacja o zespole 

 

§ 1 

1. Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach zwany dalej „zespołem” jest jednostką 

organizacyjną Gminy Pniewy powołaną w celu wspólnego zarządzania jednostkami 

oświatowymi. 

2. W skład zespołu wchodzą: 

1) Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej - 

ukończenie liceum pozwala osiągnąć wykształcenie średnie oraz umożliwia 

uzyskanie świadectwa maturalnego. 

2) Pięcioletnie Technikum na podbudowie szkoły podstawowej - ukończenie 

technikum pozwala osiągnąć wykształcenie średnie oraz umożliwia uzyskanie 

świadectwa maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

po zdaniu egzaminów. 

3) Branżowa Szkoła I Stopnia, prowadzi oddziały integracyjne, na podbudowie szkoły 

podstawowej - ukończenie szkoły pozwala osiągnąć wykształcenie zasadnicze 

zawodowe oraz umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe po zdaniu egzaminów. Kształci w okresie 3 lat  

4) Bursa Szkolna. 

3. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Wolności 10 w Pniewach (kod pocztowy 62-045). 

4. Budynki szkoły i inne obiekty znajdują się przy ulicach: 

1) Św. Ducha 11 (tel. 6129 11708); 

2) Św. Ducha 10 (tel. 612911844); 

3) Wolności 10  (tel. 612910607).  

5. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści: 

Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej 

62-045 Pniewy ul. Wolności 10 

Tel. 612910607, fax 612911981 

NIP: 787-19-21-126, REGON: 000777214 
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§ 2 

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

budżetu. 

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 

Szkoły i placówki 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 wchodzących 

w skład Zespołu; 

4) prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół wchodzących 

w jego skład; 
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5) organizowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom szkół wchodzących w skład 

Zespołu równego dostępu do szkolnej biblioteki, sali gimnastycznej, gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz boisk szkolnych.  

 

Rozdział 3 

Dyrektor zespołu oraz sposób funkcjonowania organów szkół wchodzących w skład zespołu 

 

§ 6 

1. Organami zespołu są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Młodzieżowa Rada Bursy; 

5) Rada Rodziców 

2. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, 

współdziała z pozostałymi organami w celu pełnej realizacji statutowych zadań szkoły. 

§ 7 

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

wykonawczym zespołu oraz jednoosobowym organem wykonawczym szkół 

wchodzących w skład zespołu. 

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych 

przepisach dla: 

1) dyrektora szkół wchodzących w skład zespołu opisane w ich odrębnych statutach; 

2) przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

3) Organu nadzoru pedagogicznego dla wszystkich nauczycieli i wychowawców. 

3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określają odrębne przepisy odnoszące się do 

kompetencji wymienionych w ust. 2 oraz statuty szkół i bursy wchodzących w skład 

zespołu. 
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4. Dyrektor: 

1) Przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy zespołu oraz szkół wchodzący 

w skład zespołu przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do 

protokołu. 

2) Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zespołu. 

3) Kieruje działalnością zespołu i reprezentuje go na zewnątrz oraz udziela 

upoważnień do reprezentowania zespołu oraz szkół i bursy 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 czasie organizacji zajęć szkolnych. 

6) Organizuje nadzór pedagogiczny nad wykonaniem pedagogicznych zadań szkół 

wchodzących w skład zespołu i przydziela kadrze kierowniczej określone zadania do 

wykonania. 

7) Dba o prawidłową wymianę informacji pomiędzy organami zespołu. 

 

§ 8 

1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem Zespołu.  

2. Rady pedagogiczne szkół i bursy wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie 

działającą „Radę pedagogiczną szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Emilii 

Sczanieckiej. 

3. Połączenie rad pedagogicznych szkół wchodzących w skład zespołu nie narusza 

kompetencji określonych dla poszczególnych rad pedagogicznych, w ich odrębnych 

statutach. 

4. Wspólnie działające rady pedagogiczne działają na podstawie wspólnie ustalonego 

„Regulaminu rady pedagogicznej szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Emilii 

Sczanieckiej”. 
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§ 9 

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

2. Radę rodziców zespołu tworzą połączone rady rodziców szkół wchodzących w skład 

Zespołu. 

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 

profilaktyczno – wychowawczy zespołu. 

5. Rada Rodziców Zespołu na pierwszym posiedzeniu w danej kadencji uchwala regulamin 

swojej działalności i wybiera swoich przedstawicieli. Zebrania rady są protokołowane. 

 

§ 10 

1. Samorządy uczniowskie szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działający 

„Samorząd uczniowski szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej 

w Pniewach.  

2. W bursie działa Młodzieżowa Rada Bursy. 

3. Połączenie samorządów uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Emilii 

Sczanieckiej w Pniewach  nie narusza kompetencji określonych dla samorządów 

uczniowskich poszczególnych szkół, w ich odrębnych statutach. 

4. Zasady wybierania i działania organów wspólnie działającego samorządu uczniowskiego 

określa „Regulaminu samorządu uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu” 

uchwalony przez ogół uczniów szkół wchodzących w skład zespołu w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym 
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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. 

 

§ 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. Św. Ducha 10, który 

składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni oraz lokal przy ul. Wolności 10. 

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

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

3. W zespole tworzy się dwa stanowiska wicedyrektorów,  kierownika bursy oraz 

stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. 

4. Podczas nieobecności w pracy dyrektora jego uprawnienia i kompetencje przejmuje 

wskazany  wicedyrektor. 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

 

§ 14 

1. Pozostałe sprawy regulują statuty szkół i bursy wchodzących w skład zespołu. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 r. 

3. Traci moc Statut Zespołu Szkół z dnia 12 września 2019 roku. 

4. Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Pedagogiczna w Zespole Szkół im. Emilii 

Sczanieckiej w Pniewach w trybie właściwym dla jego nadania.  

 


