STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4
W RZESZOWIE

Rozdział I
NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ
§1
Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy – Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 4 w Rzeszowie.
§2
Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek szkolny w Rzeszowie, przy ul. Rejtana 30.
§3
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, zwanego dalej Zespołem Szkół,
wchodzą:
a) Gimnazjum Nr 7 im. Króla Jana III Sobieskiego w Rzeszowie,
b) XII Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie,
c) Gospodarstwo pomocnicze, jakim jest Kryta Pływalnia „Delfin” przy
Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie.
§4
1) Pełna nazwa gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół ma następujące
brzmienie: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 Gimnazjum nr 7 im. Króla
Jana III Sobieskiego, ul. Rejtana 30, 35- 310 Rzeszów.
2) Pełna nazwa liceum wchodzącego w skład Zespołu Szkół ma następujące
brzmienie:

Zespół

Szkół

Ogólnokształcących

Ogólnokształcące, ul. Rejtana 30, 35 – 310 Rzeszów.
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nr

4

XII

Liceum

§5
Szczegółowe informacje o szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół zawierają
statuty poszczególnych szkół oraz Krytej Pływalni „Delfin”.
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Rozdział II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ
§6
Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Miasto Rzeszów, która sprawuje
nadzór

nad

jego

działalnością

i administracyjnych. Zespół Szkół

w

zakresie

spraw

finansowych

otrzymał w zarząd zgodnie z art. 21 ust. 2

Ustawy o finansach publicznych (DZ. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104) od Gminy
Miasta Rzeszów mienie w postaci środków trwałych.
§7
Czas trwania cyklu kształcenia w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół
określają statuty poszczególnych szkół.
§8
W Zespole Szkół realizuje się cele i zadania określone w ustawie o systemie
oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
§9
Szczegółowy wykaz celów i zadań realizowanych przez szkoły wchodzące
w skład Zespołu Szkół określają statuty poszczególnych szkół.
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Rozdział III
ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 10
Zachowuje się odrębność Rad Pedagogicznych oraz Rad Rodziców przy
co najmniej 10 oddziałach Gimnazjum Nr 7 i co najmniej 10 oddziałach
XII Liceum Ogólnokształcącego w innym wypadku Rada Pedagogiczna i Rada
Rodziców Gimnazjum Nr 7 i XII Liceum Ogólnokształcącego są wspólne.
§ 11
Organami Zespołu Szkół są:
1) Dyrektor Zespołu Szkół, będący jednocześnie dyrektorem Gimnazjum Nr 7
i XII Liceum Ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu Szkół,
2) Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 7,
3) Rada Pedagogiczna XII Liceum Ogólnokształcącego,
4) Rada Rodziców uczniów Gimnazjum nr 7,
5) Rada Rodziców uczniów XII Liceum Ogólnokształcącego,
6) Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 7,
7) Samorząd Uczniowski XII Liceum Ogólnokształcącego.
§ 12
Dyrektor Zespołu Szkół:
1) Kieruje działalnością Zespołu Szkół i reprezentuje go na zewnątrz.
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2) Tworzy stanowisko wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego
i

Rady

Pedagogicznej.

Opracowuje

również

zakres

czynności

dla

wicedyrektora.
3) Wybiera w drodze konkursu i zatrudnia kierownika Krytej Pływalni „Delfin” .
4) Dysponuje

środkami określonymi

w

planie

finansowym

Zespołu Szkół

i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
5) Powołuje komisje przetargowe i komisje doraźne.
6) Wszczyna postępowanie dotyczące zamówień publicznych zgodnie z Ustawą
Prawa Zamówień Publicznych.
7) Kieruje

całokształtem

działalności

dydaktycznej,

wychowawczej

i opiekuńczej oraz gospodarczej Zespołu Szkół.
8) Stwarza warunki do harmonijnego rozwoju uczniów.
9) Sprawuje nadzór pedagogiczny.
10) Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
11) Kieruje pracą Rady Pedagogicznej jako ich przewodniczący.
12) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji
stanowiącej.
13) Opracowuje arkusze organizacyjne szkół i ustala podział zadań dla nauczycieli
i innych pracowników szkoły.
14) Wykonuje

obowiązki

pracodawcy

w

odniesieniu

do

zatrudnionych

w Zespole Szkół nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami oraz
pracowników przyszkolnej Krytej Pływalni „Delfin”, w szczególności decyduje
w sprawach:
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a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli, innych pracowników szkół
wchodzących

w

skład

Zespołu

Szkół

oraz

gospodarstwa

pomocniczego, jakim jest Kryta Pływalnia „Delfin”,
b) przyznawania

nagród

oraz

wymierzania

kar

porządkowych

nauczycielom i innym pracownikom Zespołu Szkół oraz gospodarstwa
pomocniczego.
c) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu Szkół
oraz gospodarstwa pomocniczego.
15) Sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod
względem legalności, celowości i gospodarności.
16) Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie może
przyznać stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniom
Gimnazjum Nr 7 i XII LO zgodnie z obowiązującymi regulaminami.
17) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
§ 13
Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół określają szczegółowo:
1) kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców oraz Samorządów Uczniowskich.
2) zasady współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania
i kształcenia uczniów,
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Rozdział IV
ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 14
1) Podstawę prawną działalności Zespołu Szkół stanowi akt o jego założeniu
w postaci uchwały Nr XLVIII/797/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27
stycznia 2009 r. oraz niniejszy statut.
2) Podstawową

formą

pracy

Zespołu

Szkół

są

zajęcia

dydaktyczno

–

wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
§ 15
Terminy rozpoczynania i ukończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie
organizacji roku szkolnego.
§ 16
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określają arkusze organizacyjne szkół, opracowane przez dyrektora, do
30 kwietnia każdego roku, na podstawie programów nauczania oraz planu
finansowego Zespołu Szkół.
§ 17
Statuty Szkół tworzących Zespół Szkół określają:
1) Zasady tworzenia oddziałów i system klasowo – lekcyjny prowadzenia zajęć
dydaktyczno – wychowawczych,
2) Czas trwania godziny lekcyjnej,
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3) Tryb corocznego dokonywania podziału oddziałów na grupy na zajęciach
wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa,
4) Liczbę uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć
nadobowiązkowych

organizowanych

w

grupach

międzyklasowych,

międzyoddziałowych.
§ 18
1) Biblioteka jest wspólną pracownią dla szkół wchodzących w skład Zespołu
Szkół.
2) Zasady korzystania z księgozbioru, organizację pracy biblioteki i warunki jej
funkcjonowania określa regulamin biblioteki.
§ 19
1) Do realizacji celów statutowych, Zespół Szkół dysponuje odpowiednimi
pomieszczeniami, zgodnie z art. 67, ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
2) Ponadto, w miarę możliwości Zespół Szkół zapewnia:
a) pomieszczenia na działalność Samorządów Uczniowskich,
b) gabinet pielęgniarki szkolnej,
c) archiwum Zespołu Szkół,
d) szatnię.
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Rozdział V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 20
1) W szkołach tworzących Zespół Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz innych
pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2) Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa
w ust. 1 określają odrębne przepisy.
§ 21
Statuty szkół tworzących Zespół Szkół szczegółowo określają:
1) zakres zadań nauczycieli i ich odpowiedzialność za wyniki pracy dydaktyczno –
wychowawczej, opiekuńczej oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece
uczniów,
2) tworzenie zespołów przedmiotowych oraz ich cele i zadania,
3) zadania i uprawnienia wychowawców klas.
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Rozdział VI
UCZNIOWIE
§ 22
Statuty szkół tworzących Zespół Szkół określają:
1) zasady rekrutacji uczniów zgodnie z przepisami w sprawie warunków
przyjmowania uczniów do szkół,
2) prawa i obowiązki ucznia,
3) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się
od kary,
4) system
informowania
rodziców
(prawnych
opiekunów)
o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
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ucznia

Rozdział VII
GOSPODARKA FINANSOWA ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 23
1) Dyrektor Zespołu odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych.
2) Wprowadzanie zmian w rocznym planie finansowym Zespołu Szkół regulują
odrębne przepisy dotyczące gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
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Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
1) Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół
wchodzących w jego skład oraz pieczęcie gimnazjum i liceum osobno.
2) Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły
wchodzące w skład Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły.
3) Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół posiada odrębny statut.
§ 25
Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§ 26
Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materiałowej
określają odrębne przepisy.
§ 27
1) Sprawy nieuregulowane statutem Zespołu Szkół rozstrzygają statuty szkół
wchodzących w skład Zespołu Szkół oraz Krytej Pływalni „Delfin” w Rzeszowie.
2) Organem właściwym do dokonywania zmian w statucie Zespołu Szkół są Rady
Pedagogiczne: Gimnazjum nr 7 i XII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie zaopiniowano
pozytywnie

i zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25

października 2010r.
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