
UCHWAŁA NR XXVIII/194/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 11 maja 2020 r. 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Świebodzicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 1, ust. 17 i 18, art. 29 ust.1 pkt 1, art. 88 ust. 1 i 7 oraz 
art. 91 ust. 1 i  5 ustwy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. 
zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2020 r. tworzy się Zespół Szkół w Świebodzicach przy Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 31, zwany dalej "Zespołem", w skład którego wchodzą: 
1) Branżowa Szkoła I stopnia w Świebodzicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31; 
2) Branżowa Szkoła II stopnia w Świebodzicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31; 
3) Technikum w Świebodzicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31. 

§ 2. Akt założycielski Zespołu stanowi Załącznik Nr 1  do niniejszej uchwały. 
§ 3. Zespołowi  nadaje się statut, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.  
 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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         Załącznik Nr 1 

         do Uchwały Nr XXVIII/194/2020 

         Rady Miejskiej w Świebodzicach 

         z dnia 11 maja 2020 r. 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI 

ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIEBODZICACH 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713) oraz art. 88 ust. 1 i 7 w zw. z art. 91 ust. 5 w zw. z art. 

 8 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 17, art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)  

 

z dniem 1 września 2020 r. tworzy się zespół szkół  

 

o nazwie:  ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIEBODZICACH  

 

z siedzibą: 58-160 ŚWIEBODZICE, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  31.  

 

w skład którego wchodzą: 

1) Branżowa Szkoła I Stopnia w Świebodzicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31; 

2) Branżowa Szkoła II Stopnia w Świebodzicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

31; 

3) Technikum w Świebodzicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31. 
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Załącznik Nr 2 

         do Uchwały Nr XXVIII/194/2020 

         Rady Miejskiej w Świebodzicach 

         z dnia 11 maja 2020 r. 

 

STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIEBODZICACH 

WSTĘP 

      

§ 1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa  o: 

1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Świebodzicach, 

2) Szkole - należy przez to rozumieć  szkoły wchodzące w skład Zespołu, 

3) Dyrektorze – należy rozumieć przez to Dyrektora Zespołu, 

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.  zm.), 

5) statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół  w Świebodzicach, 

6) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów i  słuchaczy uczęszczających do Zespołu, 

7) samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski, 

8) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców uczniów lub prawnych opiekunów, 

9) organie prowadzącym Zespół - należy przez to rozumieć  Gminę Świebodzice, 

10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem - należy przez to rozumieć  

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2. 1. Nazwa  Zespołu brzmi:  Zespół Szkół  w Świebodzicach. 

2. Siedziba Zespołu  mieści się w  Świebodzicach przy  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  31. 

3. Zespół obejmuje szkoły: 

 

1) Branżową  Szkołę  I stopnia; 

2) Branżową  Szkołę  II stopnia; 

3) Technikum. 

4. Nazwy  Szkół  wchodzących  w skład  Zespołu brzmią odpowiednio: 

1)  „Zespół Szkół w Świebodzicach, Branżowa Szkoła I stopnia w Świebodzicach”; 

2) „Zespół Szkół w Świebodzicach, Branżowa Szkoła II stopnia w Świebodzicach”; 

3) „Zespół Szkół w Świebodzicach, Technikum w Świebodzicach”. 

4. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Świebodzice, a organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny Dolnośląski  Kurator Oświaty. 

5. Czas trwania etapu kształcenia w Zespole wynosi : 

1) w Szkole  Branżowej I Stopnia - 3 lata; 

2) w Szkole  Branżowej II Stopnia -  2 lata; 
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3) w Technikum  -  5 lat. 

6. Szkoły wchodzące w skład  Zespołu  używają pieczęci urzędowej zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci 

urzędowych. 

7. Szkoły wchodzące w skład Zespołu mogą posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał 

szkolny. 

8. Szkoły wchodzące w skład Zespołu realizują zajęcia edukacyjne w cyklu i wymiarze 

określonym w  ramowych planach  nauczania odpowiednim do danego typu szkoły zgodnie 

z przepisami prawa. 

9. Zespół przeprowadza rekrutację uczniów  w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

10. Oferta szkół wchodzących w skład Zespołu jest dostosowana do potrzeb i zainteresowań 

potencjalnych uczniów. 

11. Zespół zatrudnia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami określonymi 

w odrębnych przepisach. 

12. Szkoły wchodzące w skład  Zespołu prowadzą  i przechowują  dokumentację dotyczącą 

przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

13. Zasady  prowadzenia  rachunkowości i gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne 

przepisy. 

10. Zespół  funkcjonuje jako  jednostka budżetowa. 

Rozdział 2. 

CELE I ZADANIA  ZESPOŁU 

§ 3. 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu są szkołami publicznymi  działającymi na  podstawie 

ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących 

uregulowań prawnych.  

2. Zespół umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia danego typu szkoły poprzez: 

1) wybór i realizację szkolnego zestawu programów nauczania; 

2) prowadzenie skutecznych form nauczania; 

3) prowadzenie innowacji pedagogicznych; 

4) organizację zajęć pozalekcyjnych w formie kół przedmiotowych, kół zainteresowań 

i organizacji uczniowskich; 

5) zatrudnianie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej i dbałość o podnoszenie jej dodatkowych 

kwalifikacji; 

6) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów i dzieci; 

7) zapewnienie bezpiecznych warunków odbywania zajęć i przebywania uczniów na terenie 

zespołu. 

3. Zespół kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie  poprzez: 

1) opracowanie i realizację szkolnego programu wychowawczego; 

2) opracowanie i realizację szkolnego programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska; 

3) systematyczne monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów; 

4) stałą współpracę z rodzicami; 
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5) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, między innymi poprzez: 

1) zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad uczniami i dziećmi w czasie pobytu w szkole  

oraz w trakcie zajęć poza szkołą; 

2) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

3) współpracę z pedagogiem szkolnym. 

5. Zespół organizuje i prowadzi stałą współpracę z rodzicami swoich uczniów 

i wychowanków poprzez: 

1) organizowanie zebrań dla rodziców; 

2) organizowanie konsultacji dla rodziców; 

3) organizowanie prelekcji związanych z problematyką wychowawczą, profilaktyką uzależnień 

lub inną, w zależności od zainteresowań rodziców. 

6. Zespół realizuje swoje cele poprzez: 

1) zajęcia edukacyjne i wyrównawcze; 

2) współpracę z pracodawcami, instytucjami oświatowymi, społecznymi, kulturalnymi 

i organizacjami pozarządowymi.  

Rozdział 3. 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 4 

 1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu oraz sposób rozwiązywania sporów między 

nimi określają statuty  szkół wchodzących w skład Zespołu. 

3. Wszystkie organy Zespołu współdziałają ze sobą w sprawach nauczania i wychowania dzieci  

i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów Zespołu. 

4. Koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest Dyrektor . 

5. Spory pomiędzy Dyrektorem a innymi organami Zespołu rozstrzyga, w zależności od 

przedmiotu sporu, organ prowadzący Zespół albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

                                                         § 5      

1. Zespołem kieruje Dyrektor. 

2. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora  określają odrębne przepisy. 

3. Do obowiązków Dyrektora  należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników 

Zespołu; 

2) kształtowanie właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami; 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywania oceny pracy nauczycieli zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 
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4) sprawowanie opieki nad  uczniami Szkoły oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne (zapewnienie higieny pracy i nauki, 

bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć; dbanie o dobry stan sanitarny 

i przeciwpożarowy szkoły oraz użytkowanych pomieszczeń i obiektów sportowych); 

5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej; 

6) realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych podjętych w ramach ich kompetencji; 

7) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej; 

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu poprzez ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

9) organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi Zespołu; 

10) dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych; 

11) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, wychowankom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół; 

12) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

13) stwarzanie warunków do działania w Zespole wolontariatu, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej Zespołu; 

14) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych; 

15) współpraca z Radami Pedagogicznymi, Radami Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz 

organizacjami i instytucjami środowiskowymi; 

16) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz; 

17) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom zespołu; 

18) występowanie do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

i związków zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 

oraz innych pracowników Zespołu; 

19) opracowanie arkusza organizacyjnego Zespołu; 

20) opracowanie regulaminu premiowania pracowników niepedagogicznych; 

21) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Zespołu; 

22) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego oraz określenia warunków jego realizacji; 

23) wydawanie decyzji administracyjnych; 

24) zezwalanie na wniosek rodziców na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz 

określania warunków jego realizacji; 

25) decydowanie w sprawach zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki; 

26) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania; 

27) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 

2. Dyrektor Zespołu ma prawo: 

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu; 

2) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Zespołu i jego bieżącym funkcjonowaniu; 

Id: 4D8DD673-6850-45C4-BE29-EEF7F47A4B8C. Podpisany Strona 4 z 8



3) w uzasadnionych przypadkach występowania do Dolnośląskiego  Kuratora Oświaty 

z wnioskiem o przeniesienie ucznia. 

4. Dyrektor Zespołu w szczególności odpowiada za: 

1) poziom uzyskiwanych przez Zespół wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad 

wychowankami i uczniami; 

2) zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa oświatowego i statutem Zespołu; 

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku Zespołu i podczas zajęć organizowanych 

przez Zespół oraz za stan ochrony p.poż. budynku; 

4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Zespołu; 

5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za 

bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 

5. Dyrektor Zespołu powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego oraz Rad Pedagogicznych. 

6. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu zastępuje go wicedyrektor. 

7. Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego Zespół, może tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

§ 6        

1. Dla wszystkich placówek wchodzących w skład Zespołu istnieje jedna, wspólna Rada 

Pedagogiczna. 

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji zadań 

statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Kompetencje Rady pedagogicznej 

szczegółowo określa art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz regulamin 

Rady Pedagogicznej. 

3. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu 

pracy zatrudnieni w Zespole. 

4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni goście, z  głosem 

doradczym. 

5. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów,  w obecności  co 

najmniej połowy  członków. 

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. 

7. Rada  Pedagogiczna wykonuje swoje zadania w oparciu o odrębne przepisy. 

§ 7 

 1. Rada Rodziców jest organem autonomicznym. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu poszczególnych rad 

oddziałowych szkół, w których realizowany jest obowiązek nauki, wybranych w tajnym 

glosowaniu  na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Rada Rodziców uchwala  regulamin swojej działalności  zgodny ze Statutem Zespołu, 

w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy. 

4. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania w oparciu o odrębne przepisy.                                                               

§ 8  

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski.    

2. Samorząd wybierają wszyscy uczniowie Szkoły. 
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3. Samorząd  jest wybierany spośród uczniów tworzących samorządy klasowe. 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Działalność Samorządu określa Regulamin Samorządu, który  nie może być sprzeczny ze 

statutem Szkoły. 

6. Samorząd może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach Szkoły w szczególności dotyczących realizacji ich niejasnych 

i trudnych do rozwiązania relacji: uczeń- uczeń, uczeń – nauczyciel, uczeń- dyrekcja, uczeń – 

rodzice. 

ROZDZIAŁ  4 

ORGANIZACJA ZESPOŁU 

§ 9.       

  

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem podstawy programowej  

i szkolnego planu nauczania. 

2. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności: 

1) liczbę oddziałów; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka 

regionalnego; 

4) czas pracy poszczególnych oddziałów; 

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

6) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach; 

7) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych; 

8) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

5. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie 

utrudnia uczęszczanie do szkoły, zwane dalej "indywidualnym nauczaniem", organizuje się na 

okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. 

6. Indywidualne nauczanie Dyrektor  organizuje w sposób zapewniający realizację wskazań 

wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. 

7. Indywidualne nauczanie prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli Zespołu, 

którym Dyrektor  powierzy prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania, w zakresie, miejscu 

i czasie określonym przez Dyrektora. 

8. Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie 

prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. 
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9. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające 

z ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły, dostosowane do możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania określają odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ 5 

PRAWA I OBOWIAZKI  UCZNIÓW 

       

§ 10 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

2) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi 

formami przemocy, do ochrony i poszanowania jego godności, opieki 

i pomocy psychologiczno-pedagogicznej i materialnej; 

3) życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób; 

5) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) zapoznania się z programami nauczania i wymaganiami programowymi oraz zasadami 

oceniania; 

7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu oraz pomocy środków dydaktycznych; 

8) zrzeszania się w organizacjach i stowarzyszeniach działających w Zespole. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć 

w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; 

2) godnie reprezentować  szkołę; 

3) dbać o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju; 

4) odnosić się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

5) dbać o ład i porządek oraz wspólne dobra szkolne; 

6) reagować na  wszelkie zachowania niezgodne z przyjętymi normami. 

     

ROZDZIAŁ  6 

REKRUTACJA 

§ 11  

1. Rekrutacja do szkół odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. 

2. Szczegółowe zasady rekrutacji określają statuty szkół. 
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ROZDZIAŁ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

§ 12   

1. Pierwszy Statut nadaje Zespołowi organ prowadzący. 

2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Zespołu: uczniów, 

nauczycieli, rodziców oraz  pracowników niepedagogicznych. 

3. Organem właściwym do dokonywania zmian w statucie Zespołu są Rady Pedagogiczne 

Szkół, obradujące na wspólnym posiedzeniu. 

4. Sprawy nie uregulowane w niniejszym statucie reguluje Statut Szkół wchodzących w skład 

Zespołu. 

5. Statut Szkoły  nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu. 

6. Z dniem 1 września 2020 r.  dotychczasowi pracownicy Szkoły stają się pracownikami 

Zespołu. 

§ 13 

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

1) zamieszczenie Statutu na stronie internetowej Zespołu; 

2) udostępnienie zainteresowanym Statutu przez Dyrektora; 

3) wywieszenie Statutu w miejscu widocznym w Zespole. 

§ 14 

 Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z  art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. organ prowadzący szkoły różnych typów
może połączyć je w zespół.

Z dniem 1 września 2020 r. proponuje się utworzenie Zespołu Szkół, w skład którego wchodzić
będą:

1) Branżowa Szkoła I stopnia,

2) Branżowa Szkoła II stopnia,

3) Technikum.

Siedzibą Zespołu będzie budynek przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28.

Powstanie Zespołu Szkół pozwoli na:

- obniżenie kosztów ogólnego administrowania poszczególnymi szkołami wchodzącymi
w skład zespołu,

- łatwiejsze zapewnienie możliwości korzystania z bazy dydaktycznej,

- lepsze organizowanie doraźnych zastępstw w szkole,

- organizowanie wspólnych rad pedagogicznych, szkoleniowych i wspólnych uroczystości
szkolnych,

- integrację nauczycieli, uzyskanie poczucia jedności i większej odpowiedzialności za uczniów,

- efektywniejsze kształtowanie długofalowej polityki kadrowej,

- efektywniejsze wykorzystanie pomocy dydaktycznej oraz sprzętu technicznego,

- koordynowanie całokształtu przedsięwzięć związanych z bazą sportowo-rekreacyjną,

- lepsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na remonty i modernizację oraz
usprawnienie obsługi i konserwacji budynków szkolnych wraz z infrastrukturą.

Powstanie Zespołu umożliwi również sprawne zarządzanie jednostką przez jednego dyrektora,
wyłonionego w drodze konkursu. Pozytywną opinię w sprawie utworzenia Zespołu wyraziła Rada
Pedagogiczna -  Branżowej Szkoły I stopnia.

Biorąc pod uwagę powyższe zachodzi konieczność podjęcia uchwały o utworzeniu Zespołu Szkół.
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