STATUT ZESPOŁU
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej
Stan prawny na 01.04.2021r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1
1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białej Podlaskiej, zwany dalej
„Zespołem”, wchodzą:
1) II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater, zwane dalej „liceum”,
2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski, zwana dalej „szkołą
podstawową”.
2. Siedziba Zespołu znajduje się przy ulicy Narutowicza 39 i Narutowicza 41 w Białej
Podlaskiej.
§2
1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miejska Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.
2. Organem prowadzącym II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater jest Gmina
Miejska (miasto na prawach powiatu) Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
3, 21-500 Biała Podlaska.
3. Organem prowadzącym Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski jest Gmina
Miejska Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami wchodzącymi w skład
Zespołu jest Kurator Oświaty w Lublinie.
§3
1. Zespół jest jednostką budżetową.
2. W zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług Zespół jako jednostka budżetowa
Gminy Miejskiej Biała Podlaska, działa w ramach jednego płatnika jakim jest Gmina
Miejska Biała Podlaska, który jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
3. Czynności prawnych, w tym zawierania umów, w zakresie działalności Zespołu dokonuje
w imieniu Gminy Miejskiej Biała Podlaska Dyrektor Zespołu.
§4
1. Liceum używa nazwy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 II Liceum
Ogólnokształcące im. im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej.
2. Szkoła podstawowa używa nazwy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej.
3. Nazwy używane są w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót
nazwy.
4. Szkoły używają tablic, na których jest nazwa w pełnym brzmieniu.
§5
Zespół używa pieczęci o treści:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
ul. Narutowicza 39
21-500 Biała Podlaska
Regon 000648149
NIP 537-20-38-384
tel. 83 341 64 94, fax 83 343 32 27
§6
Cykl kształcenia trwa:
1) w liceum ogólnokształcącym:
a) na podbudowie gimnazjum - 3 lata,
b) na podbudowie szkoły podstawowej – 4 lata;
2) w szkole podstawowej – 8 lat.
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§7
Liceum i szkoła podstawowa posiadają własny sztandar.
§8
1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają własne statuty.
2. Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu.
Rozdział 2
Organy Zespołu

§9
1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych szkół wchodzący w skład Zespołu.
2. Zachowuje się odrębność rad rodziców szkół wchodzący w skład Zespołu.
3. Zachowuje się odrębność samorządów uczniowskich szkół wchodzących w skład
Zespołu.
§ 10
1. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu określają statuty szkół wchodzących w
skład Zespołu
2. Zasady
rozwiązywania
sporów
między
organami
funkcjonującymi
w szkołach wchodzących w skład Zespołu regulują ich statuty.
3. Rady pedagogiczne, rady rodziców, samorządy uczniowskie uchwalają regulaminy
swojej działalności.
4. W sprawach istotnych dla funkcjonowania całego Zespołu lub poszczególnych szkół
wchodzących w skład Zespołu, dyrektor Zespołu może podjąć decyzję o zwołaniu
wspólnego posiedzenia organów wchodzących w skład Zespołu.
5. Podczas wspólnego posiedzenia Rad Pedagogicznych wchodzących w skład Zespołu,
członkowie Rad Pedagogicznych:
1) obradują pod przewodnictwem Dyrektora Zespołu;
2) głosują łącznie zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy swojego
składu,
3) podejmują uchwały, przy czym, uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos,
w sprawach:
a) przygotowania projektu statutu Zespołu albo jego zmian,
b) opiniowania projektu planu finansowego Zespołu,
c) wyboru przedstawiciela do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
d) opinii o powierzeniu stanowiska wicedyrektora lub odwołaniu z tego stanowiska.
4) zastosowanie mają terminy, tryb zwoływania, przebiegu i dokumentowania ich regulaminowych posiedzeń.
6. W sprawach dotyczących całego Zespołu Rady Rodziców głosują łącznie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swojego składu i każdemu uprawnionemu przysługuje jeden głos.
7. Do połączonych posiedzeń Rad Rodziców zastosowanie mają terminy, tryb zwoływania,
przebiegu i dokumentowania ich regulaminowych posiedzeń.
8. Połączone posiedzenia Rad Rodziców dotyczą spraw:
1) opiniowania projektu planu finansowego Zespołu,
2) wyboru przedstawiciela do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
3) opinii o dokonanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
§ 11
1. Zespołem kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany lub osoba nie będąca
nauczycielem, której powierzono stanowisko dyrektora Zespołu.
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2.
3.

Funkcję dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący Zespół.
Stanowisko dyrektora Zespołu powierza się na 5 lat szkolnych lub w uzasadnionych
przypadkach może być powierzone na krótszy okres, nie krótszy niż 1 rok szkolny.
Dyrektora Zespołu wyłania się spośród kandydatów w drodze konkursu.

4.
§ 12
1. Dyrektor Zespołu w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Zespole.
2. Do zadań dyrektora Zespołu należy w szczególności:
1) planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie działalności dydaktyczno –
wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i przedszkola;
2) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów, lub przenoszenia ich do
innych klas lub grup przedszkolnych;
3) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące
w obwodzie szkoły;
4) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w
obwodzie szkoły;
5) organizowanie współpracy z rodzicami, organem prowadzącym Zespół, organem
sprawującym nadzór pedagogiczny i środowiskiem lokalnym;
6) realizowanie uchwał rad pedagogicznych podjętych w ramach ich kompetencji;
7) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i
obsługową Zespołu;
8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
9) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy, w tym zatrudnianie i zwalnianie
nauczycieli i innych pracowników;
10) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom Zespołu;
11) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
pracowników;
12) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników
Zespołu, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych
warunków;
13) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym
odrębnymi przepisami.
3. Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych i samorządów
uczniowskich, wyraża zgodę na działalność w Zespole stowarzyszeń i organizacji,
których celem jest szerzenie form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
wśród młodzieży.
4. Dyrektor reprezentuje Zespół na zewnątrz.
§ 13
1. Dyrektor Zespołu pełni funkcję dyrektora szkoły w liceum i w szkole podstawowej.
2. Jego szczegółowe kompetencje w szkołach i przedszkolu określają statuty liceum i szkoły
podstawowej.

§ 14

Rozdział 3
Organizacja Zespołu
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1.

2.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia
każdego roku na podstawie szkolnych planów nauczania oraz planu finansowego
Zespołu.
W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w
tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę oddziałów
poszczególnych klas, liczbę uczniów w poszczególnych klasach, tygodniowy wymiar
godzin zajęć edukacyjnych obowiązkowych w poszczególnych oddziałach oraz
tygodniowy wymiar godzin zajęć dodatkowych.

§ 15
1. W zespole tworzy się stanowiska wicedyrektorów. Jedno stanowisko wicedyrektora
tworzy się w przypadku co najmniej 12 oddziałów.
2. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe
stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. Wicedyrektor wypełnia zadania w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz w
sprawach wychowawczo–opiekuńczych w całym Zespole.
4. W razie nieobecności dyrektora zespołu, obowiązki dyrektora wypełnia wskazany w dokumentacji szkolnej wicedyrektor.
§ 16
1. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora szkoły określa na piśmie dyrektor
Zespołu.
2. Wicedyrektor ma prawo, w szczególności:
1) pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy podległych mu
nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo–opiekuńczej wszystkich
nauczycieli i wychowawców,
2) wnioskowania do dyrektora Zespołu w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar
porządkowych dotyczących tych nauczycieli, których jest bezpośrednio
przełożonym,
3) używania pieczątki z tytułem wicedyrektor Zespołu oraz podpisywania pism, których
treść jest zgodna z zakresem zadań i kompetencji.
§ 17
Cele i zdania, organizację pracy, zakres zadań nauczycieli i pozostałe sprawy związane z
kształceniem i wychowaniem szkół i przedszkola wchodzących w skład Zespołu regulują ich
Statuty.
Rozdział 4
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§ 18
1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.
2. Zasady i warunki ich zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne
przepisy.
§ 19
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za
jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów i dzieci.
§ 20
1. W Zespole funkcjonują następujące stanowiska pracy:
1) nauczyciele;
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2.
3.
4.

2) pracownicy pedagogiczni: bibliotekarz, psycholog, pedagog, logopeda, wychowawca świetlicy;
3) pracownicy na stanowiskach kierowniczych i urzędniczych:
a) główny księgowy,
b) inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) starszy specjalista ds. kadr i płac,
d) specjalista ds. administracyjnych i gospodarczych,
e) specjalista ds. księgowych,
f) specjalista ds. szkoły podstawowej;
4) pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi:
a) kierownik gospodarczy,
b) sekretarz szkoły,
c) szef kuchni,
d) intendent,
e) elektryk,
f) konserwator,
g) pomoc kuchenna,
h) pomoc nauczyciela,
i) pomoc administracyjna (biurowa, techniczna),
j) robotnik do pracy lekkiej,
k) sprzątaczka,
l) starszy woźny,
m) woźny.
Pracownicy na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi podlegają ustawie z
dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 20219r. poz. 1282), a
standardy zatrudnienia tych pracowników określa Prezydent Miasta.
Dyrektor Zespołu, zgodnie z przepisami prawa pracy, określa na piśmie dla pracowników
zakres czynności, obowiązków i uprawnień.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych podlegają okresowej ocenie pracy.
Szczegółowe zakresy czynności określa dyrektor.
Rozdział 5
Zmiana Statutu

§ 21
1. Wniosek o zmianę statutu Zespołu w części lub całości może zgłaszać dyrektor Zespołu, rady
pedagogiczne szkół, rady rodziców lub samorządy uczniowskie.
2. Projekty uchwał zmieniających statut lub projekt nowego statutu Zespołu wnoszone przez inne
podmioty niż dyrektor Zespołu składane są na ręce dyrektora Zespołu, który zobowiązany jest
zwołać wspólne posiedzenie Rad Pedagogicznych Zespołu Szkół w sprawie ich
rozpatrzenia w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia projektu uchwały.
3. Wejście w życie nowego statutu lub zmiany w statucie następuje z dniem określonym w
uchwale.
4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest po każdej zmianie do opublikowania tekstu ujednoliconego
statutu.

§ 22

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
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Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 23
Zasady gospodarki finansowej szkoła określają odrębne przepisy.
§ 23
Statut wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w uchwałach szkół wchodzących w
skład Zespołu.
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