ZalqcznikNr 2 do
UchwalyNr SZAS.XXI.I38.2012
Rady Gminy Dfbe Wielkie z dnia 29 maja 2012r.

(i
STATUT ZESPOLU SZKOL W DEBEM WIELKIM
ROZDZT L|
POSTANOWIENIAOGOLNE

sr.

l.Nazwa:Zesp6lSzk6lw DqbemWielkimzwanymdalej,,Zespolem
Szk6l"lub ,,Zespolem"
2. Zesp6ljest szkol4publiczn4.
3. W skladZespoluSzk6lw DqbemWielkimwchodzepubliczne
szkoly:
1) SzkolaPodstawowa
im. WolyriskiejBrygadyKawaleriiw DQbemWielkim
2) GimnazjumCminneim. Bohater6wPowstaliaListopadowego
w DEbemWielkim
4. SiedzibaZespoluiDqbeWielkieul. Warszawska
78 A.
5. Nazwa i adres Zespolu uzywanajest w pelnym brzmieniu na tablicach i pieczEciach
urzpdowychwsp6lnychdla Szk6l wchodzqcychw sklad Zespolu:Zesp6l Szk6l w DQbem
Wielkim,ul. Warszawska
78 A.

$2.

jest GminaDgbeWielkie.
l.Organemprowadz4cym
2. Organemspr'awuj4cymnadz6rpedagogicznyjest Mazowiecki Kurator O5wiaty.
3. Zesp6ljest samorz4dow4jednostk4
bud2etow4

s3.

jestmowao ,,ustawie",
Ilekroiw niniejszym
Statucie
nalezyprzezto rozumied
ustawQ
z dnia
7 wrzeSnia
l99l r. o systemie
oswiaty.

R.ozDzl{L2,
ORGANIZACJA ZESPOLU SZK6I,
$4.
l. OrganamiZespolus4:
l) Dlrektor Zespolu,
2) RadaPedagogiczna
SzkolyPodstawowej,
3) RadaRodzic6wSzkolyPodstawowej
4) Samorz4d
UczniowskiSzkolyPodstawowej,
5) RadaPedagogiczna
Gimnazjum,
6 ) RadaRodzic6wGimnazjum,
7) Samorzqd
uczniowskiGimnazjum.
2. Zespolem kieruje Dyrektor, L16ry jest Dyrektorem kazdej szkoly wchodzqcejw sklad
Zespolu, jest kierownikiem zakladu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli,
pracownik6wadministracji i obslugi.
3.Dozadai dy.rekoranalezyw szczeg6lnoSci:
I ) kierowaniebiez4c4dzialalnoicie dydallyczno - wychowawczqszkoly,
2) organizowaniecalo3cipracy dydaktycmej,
3) sprawowanienadzorupedagogicznego,
4) wykonlvanie zadaf administracji publicanej, poprzez wydawanie decyzji
admilistracyjnych,

optymalnych warunldw do realizacii zadai dydaktyczno wychowawczych
zrt;ff-*
6) dbalos6o powiezonemienie,
ptanu finansowego i odpowiedzialnoSi
dyscyplinama za racJonalne
1)^":::)t:-:
gospodarowanie
finansamizespoluzgodnieiustawq o finansaclip;i;;;;;;r,
6) rcprezentowante
Zespolu
Szkdlnazcwnqlrz,

;r"ffi?:":1"r".nil:sci

Dvreklora
jeso obowi4zki
przejmuje
wskazanv
przezDvrcktora

5. W kazdejze szk6lwchodzacvch
w skhd Zespoludzialaj4odrQbne
Radypedagogiczne.

6. w istotnych
dtafunkcionowania.
wsp6lne posiedzenieRad pedaso lqrJ
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7. W Szkolepodstawowei
i w Gimnazjum
dzialajeodrQbne

RadyRodzic6w.
p.u.y..rkoly, obowi4zki,kompetencje,
zasadywsp6ldziatania
9,^^?:,t:rtrr::?
organ6w
zespotu.
wymienionych
w usr.I, zawarre
sqw Staiutach
Szk6lw"ioariii.-fl *.tiuo Z"rpofu.
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ro$oo"',?'r?3.3
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$41"e
l. zesp6lSzkdlrealjzul"cerei ,aaan,a*ynit
,,
I ) przepis6w_
ustawyi rozporz4dzeiwykonawczych
wydanychnajeJpodstawie
..1)
ustawyo finansach
publicznych,
J ) zestatut6wSzk6lrworz4cych
Zesp6l.
z. Jposoby i formy realizacii cel6w
.oraz zadai, w szczegdlnoscidydaktyczno_
-.

opiekunczych
i uwzgtEanteniem
;pry;d;y";;;";;;;'."zworu
:"I:lillI:1:
uczni6w,
zasad
bezpieczedsrwa,
higieny
orazpromoc;i
i oclronyzaror.i,ia.
z"f,.iuffi.y.n p"rnyro"*01
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swiatopogl4dowej
i wyznaniowei
orazzasadtof..un"jii-poriuiy"p",.",yi_"i na poziomie
i gimnazjainej
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J. z€spotszk6l realizuieszkolneDroo
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zelp6l Szk6twspomaga
wychowawcz4
rolQrodziny.
). hdywjdualneforrny opieki nad uc.

i wsp6ldzialanie
z rodz\cami
okreslajq
sratutyszkot*.ioarq.y"h *?##"?lTo;teunl"u"iu
l..Arkuszorganizacyjny
aspotu nu t-ay,o$t6.zkorny
uwzgrQdnia
ramowepranynauczania,

rozklad
zajeii innezadania
okestone
odr{bnie
draSzkory
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promocyjne
oraziwiadecrwa
ukofczeniaszkotypodstawowej
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wiadecrwach
szkotnych
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ROZDZIAL 4.
NAUCZYCIELE I INM PRACOWNICY ZESPOI,U SZKOI-

N

$7.
L Zakresyobowiqzk6wi zadarinauczycieliokeslajqStarurySzk6lpol4czonych
w Zesp6l.
2. ZakJesyobowi4zk6wi czynnoScidla pracownik6wniebQd4cych
nauczycielamiustala
Dyr€ktorZespolu.
3. W zespole,ktdry liczy, co najmniej12 oddziat6wtworzy sig stanowiskowicedyrektora.
Dyrektor szkoly moze z^ zgodq organu prcwadz4cegotworzy6 dodatkowestanowiska
wicedyrektor6w
i kierownik6w.
4. Zakes zadandla wicedyrektor6w
i kierownik6wustaladyrektorzespolu.
$8.
l Zasadywynagradzania
nauczycieliokeslonesqw KarcieNauczyciela
i przepisach
do niej
wykonawczych
orazUchwalaRadyGminyDgbeWielkie.
2. Zasady wynagradzaniapracownik6w niebQd4cychnauczycielamiokeilone s4 w
wewnetrznym Regulaminie wynagradzaniapracownik6w nieb€decychnauczycielami
przezDyrektora
ustalonym
Zespol-.
ROZDZIAL 5
UCZNIOWIEZESPOLUSZK6L

,

$9.
l. UczniowieZespoluszk6lmaj4zapewnione
warunkido spelnienia
obowi4zkuszkolnego
na
etapie szescioletniejszkoly podstawoweji trzyletniegogimnazjum oraz na poziomie
przygotowania
obowi4zkowego
plzedszkolnego.
2. Szczeg6lowe
zasadyw sprawiespelnienia
obowiezkuszkolnegooraztryb postQpowania
w
pnypadkuniespelnienia
pzez ucznidwtegoobowi4zkuoke6lajQodrQbne
przepisy.
3. statutypol4czonych
Szk6lw Zesp6lokreslaj4w szczeg6lnosci:
I) zasadyrekrutacjiucznidwdo SzkolyPodstawowej
i Gimnazjum
2) szcze$6lowe
zasadywewnetrzszkolnego
ocenianiauczni6w
3) organizacje
zajQiokreslonych
w ramowymplanienauczania
i zajQidydaktycznych
4) zapewnienie
warunk6wdo rozwojuuzdolniefi zainteresowari
uczni6w
5) formy opieki i pomocy uczniom, kt6rym z przyczyn rozwojowych,rodzindychlub
losowychpotrzebnajest
pomoci wsparcie,
w tym r6wnie2pomocmaterialna
6) stworzenie
i przestrzeganie
zasadbezpieczeistwa
orazzasadpromocjii ochronyzdrowia.
7) formy wsp6ldzialaniaz rodzicami uczni6w w zakresie nauczania,wychowaniai
profilaktyki, a takze z Poradni4Psychologiczno-Pedagogicznq
oftz innymi insryrucjami
(wiadcz4cymi poradnictwo i specjalistycznA
pomoc dzieciom, rodzicom (opiekunom
prawnym)
8) prawa i obowi4zki uczni6w z uwzglQdnieniem
praw zawartychw
w szczeg6lnosci
KonwencjiPrawDziecka,ramowymStatuciepublicznychszk6l
9) systemkar i nagr6doraztryb wnoszenia
zastrzezeri
do ustalonejkary.
l0) tryb skladania
prawucznia
skargiw prz'?adkunaruszenia
I l) przypadki,w kt6rychDyektor Zespolumozewyst4!i6do KuratoraOswiatyz wnioskiem
o przeniesienie
uczniado innejszkoly
12)zasadyubieraniasiQuczni6wna terenieszkoiy
l3) zapewnienie
uczniomZespolumozliwoscikorzystania
z:
a) pomieszczei
do naukiz niezbEdnym
wyposazeniem,
b) biblioteki.

c) Swietlicy,
d) saligimnastycznej,
e) boiskasportowego,
O szatni

ROZDZIAL 6
KONCOWE
POSTANOWIENIA
$ 10.
l. W nazwieSzkolyPodstawowej
i Gimnazjum,wchodz{cychw skladZespolu,zawartajest
nazwaZespolui nazwawlasna.
2. Tablicei stemplepolqczonych
szk6lzawierajau g6ry nazwQZespoluSzk6l u dolu nazwq
Szkoly.
3, 7osp6l olaz Szkola Podstawowai Gimnazjum,tworz4ce Zesp6l uzywaj4 pieczQci
przeplsarru.
urzQdowych
zgodniez odrQbnymi
4. Zesp6l prowadzi i przechowujedokumentacjQ
na zasadachokreSlonychw odrQbnych
przepisach.
$ 11.
przez
l. Dzialalnosd
Zespolumoz€byi wsp6lfinansowana
z dobrowolnych
oplatponoszonych
podmiot6w
gospodarczych.
rodzic6wuczni6wlub innychos6bfizycznychi
2. Z$p6l moze udostQpniad
pomieszczenia
osobomprawnym i fizycznym na zasadach
okreSlonych
w odrQbnej
uchwaleRadyGminy,
$ 12.
Szkoly wchodz4cew sklad Zespolu posiadaj{wlasne symbole,sztandaryi ceremonial
szkolny.
$ 13.
l Postanowienia
zawart€w statutach
Szkdy Podstawowej
i Gimnazjumpozostajq
w mocyza
wyj4tkiempostanowieiulegulowanych
odmienniew niniejsz),rn
Statucie.
2. Zmiany niniejszegoStatutuZespolumog4 byi dokonywaneuchwal4 wsp6lnychRad
Pedagogicznych,
wchodz4cych
w sklad Zespolu,w trybie i na zasadachpzewidzianychw
kompetencjach
RadPedagogicznych
obu Szk6l.
przepisami
3. Sprawynie ujQtew niniejszymStatucieZespolurcgulowanes4obowi4zuj4cymi
prawa,w szczeg6lnosci:
postanowieniami
o
ustawy systemieoSwiaty,Karty Nauczyciela,
Konwencji Praw Dziecka,Kodeksupracy, ustawy o finansachpublicznychoIaz innymi
pzepisamidotycz4cymi
oswiaty.
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