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Uchwała Nr V/45/2003
Rady Gminy Lichnowy
Z dnia 12 marca 2003r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Szymankowie.

Na podstawie art. 62 i art.61 ustawy z dnia 7 września 199lr. o systemie oświaty 
(jednolity tekst Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz.496, z 1997r. Nr 28, poz.153 i 
Nr 141, poz.943, z 1998r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 
19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.1320 oraz 
z 200lr. Nr 111, poz. 1194,Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Dz.U. Nr 41, poz.362 , Nr 113, poz.984 
, Nr 141, poz.l 185, z 2003r. Nr 6, poz.65) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit „h” i pkt 15 
ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 26, poz.558. Nr 113. poz.984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Gdańsku , 
Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1.

Z dniem 01 września 2003r. tworzy się Zespół Szkół w Szymankowie z połączenia Szkoły 
Podstawowej w Szymankowie i Gimnazjum w Szymankowie .

§2.

Organizację Zespołu Szkół określa statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2003r.
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STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYMANKOWIE 

NAZWA I TYP ZESPOŁU

§1

1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół.
2. Siedzibą Zespołu Szkól jest miejscowość Szymankowo ul.Boh. Września 14.
3. Zespół Szkół jest samodzielną jednostką budżetową.
4. Nadzór nad Zespołem Szkół sprawuje Wójt Gminy Lichnowy.

INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ

§2

1. Zespół Szkół jest jednostką organizacyjną powołaną przez Radę Gminy Lichnowy.
2. Zespół Szkół prowadzi wspólną administrację, gospodarkę finansowo-księgową dla 

wszystkich szkół wchodzących w jego skład.
3. W skład Zespołu Szkół wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa im. Edyty Czoskówny w Szymankowie o strukturze 
organizacyjnej:

b) Gimnazjum w Szymankowie ,
4. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, składa się z nazwy zespołu szkół i 

nazwy szkoły

ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 3

Do zadań Zespołu Szkół należą:
1) opracowanie zbiorczych kalkulacji i założeń projektu budżetu i środków specjalnych 

szkół wchodzących w skład zespołu.
2) bsługa finansowo-księgowa szkoły podstawowej i gimnazjum.
3) planowanie i organizacja zaopatrzenia szkół wchodzących w skład zespołu szkół w 

sprzęt, urządzenia i pomoce naukowe, jak również opał, wodę itp. oraz czuwanie nad 
wykonawstwem remontów.

4) prowadzenie kancelarii zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
5) organizowanie wypłat wynagrodzeń szkoły podstawowej i gimnazjum.
6) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń szkoły podstawowej i gimnazjum.
7) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej oraz zapewnienie równowagi 

budżetowej.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 4

1. Za właściwe funkcjonowanie Zespołu Szkół odpowiada Dyrektor
2. Dyrektor Zespołu Szkół realizuje w odniesieniu do całości zespołu zadania 

przewidziane dla Dyrektora szkoły w art. 39 ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 
67, poz. 329 z 1996 roku z późniejszymi zmianami).

3. Dyrektor organizuje i nadzoruje całokształt pracy szkół wchodzących w skład 
Zespołu.

4. Dyrektor zarządza Zespołem Szkół i jest odpowiedzialny za jego działalność.
5. Dyrektor Zespołu Szkół jest ponadto odpowiedzialny za:

a) utrzymanie ścisłych kontaktów z organem sprawującym nadzór nad zespołem, 
w sprawach organizacji, funkcjonowania szkoły, kształcenia i wychowania 
uczniów, prawidłowego doboru kadry pedagogicznej, wyposażenia i 
finansowania.

b) ustalenie prawidłowego podziału zadań wśród kadry pedagogicznej i innych 
pracowników oraz organizowanie, nadzorowanie i ocenianie pracowników,

c) sporządzanie planów organizacji zajęć szkół wchodzących w skład Zespołu,
d) koordynowanie i nadzorowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół 

wchodzących w skład Zespołu, czuwanie nad realizacją programów nauczania 
i przebiegiem zajęć w szkołach.

e) kierowanie administracją i gospodarką Zespołu Szkół przy pomocy 
pracowników administracyjnych oraz składanie sprawozdań z działalności 
statystycznych zgodnie z wymogami wynikającymi z podporządkowania 
resortowego.

§ 5

1. W kierowaniu Zespołem Szkół Dyrektor korzysta z pomocą Zastępcy..
. Zasady powoływania Zastępcy Dyrektora regulują odrębne przepisy.
. Obowiązki Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor Zespołu Szkół na piśmie.

§6

1. W Zespole Szkół może być organizowana i prowadzona świetlica.
2. Zasady powoływania kierownika świetlicy oraz zakres działania określają odrębne 

przepisy.

§7.

Zespół Szkół posiada bibliotekę szkolną dla wszystkich szkół wchodzących w skład 
Zespołu. Prowadzenie biblioteki należy do nauczyciela-bibliotekarza
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§8

Zasady powołania pracowników administracyjnych i obsługowych regulują odrębne 
przepisy. Dyrektor w ramach posiadanych etatów zawiera umowy o pracę z pracownikami 
szkoły podstawowej i gimnazjum.

§ 9

1. W Zespole Szkół tworzy się stanowiska:
a) Dyrektor
b) Głównego Księgowego
c) Sekretarza Szkoły

2. W Zespole Szkół tworzy się stanowisko Zastępcy Dyrektora w przypadku , gdy liczba 
oddziałów szkół wchodzących w skład Zespołu liczy co najmniej 12 oddziałów.

§ i o

Szczegółową organizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum określają statuty stanowiące 
integralną część statutu Zespołu Szkół

§ n

Szczegółowy zakres spraw i obowiązków Głównego Księgowego określają odrębne 
przepisy

§ 1 2

W Zespole Szkół działa Rada Pedagogiczna, której przewodniczącym jest dyrektor 
Zespołu Szkół.

§13

1. W Zespole Szkół działają zespoły' przedmiotowe powołane przez dyrektora Zespołu 
Szkół na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

2. W poszczególnych szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół działają oddzielne 
rady pedagogiczne . Przewodniczącym rady jest dyrektor Zespołu Szkół lub Zastępca 
Dyrektora , któremu powierzono kierowanie daną szkołą.

3. Dyrektor Zespołu Szkół może organizować wspólne posiedzenia problemowe rad 
pedagogicznych , wymienionych w ust.l i 2
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

1. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla szkół wchodzących w jego skład, 
zawierającą nazwę Zespołu Szkół zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lichnowy o jego 
utworzeniu.

2. Wszelkie tablice i stemple poszczególnych szkół powinny mieć u góry nazwę Zespołu 
Szkół, a pod spodem nazwę danej szkoły, ustaloną przez Radę Gminy Lichnowy

3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydanych przez szkołę wchodzą w 
skład Zespołu Szkół należy podać nazwę szkoły

§15

1. Szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkół zachowuje nadane jej imię.
2. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej Zespołu Szkół określają odrębne przepisy.


