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                                                          STATUT 
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH   W CZERSKU 

 
 

Rozdział 1  

Informacje o zespole 

 

§1 

1. Zespół Szkół Specjalnych w Czersku zwany dalej „zespołem” jest jednostką organizacyjną 

Powiatu Chojnickiego powołaną w celu wspólnego zarządzania jednostkami oświatowymi. 

2. W skład zespołu wchodzą:  

a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3 

b) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

3. Siedzibą zespołu jest budynek na ul. Batorego 15 w Czersku 

4. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści:  

Zespół Szkół Specjalnych w Czersku                 

ul. Batorego 15, 89-650 Czersk 

 

§2 

1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 

Powiatu Chojnickiego, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Powiatu 

Chojnickiego. 

2. W zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań szkół wchodzących 

w skład zespołu. 

3. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania zespołu 

 

§3 

Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania szkołami 

wymienionymi w §1 ust. 2. 

 

§4 

Zadaniem zespołu jest: 

1. Zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących w skład 

zespołu; 

2. Zarządzanie i administrowanie obiektami należącymi do szkół wchodzących w skład zespołu; 

3. Organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkół wchodzących w skład 

zespołu; 

4. Prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół wchodzących w skład 

zespołu. 
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Rozdział 3 

Dyrektor zespołu oraz sposób funkcjonowania organów szkół wchodzących w skład zespołu 

 

§5 

1. Dyrektor zespołu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym 

zespołu oraz jednoosobowym organem wykonawczym szkół wchodzących w skład zespołu. 

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych 

przepisach dla:  

a) kierownika jednostki organizacyjnej  Powiatu Chojnickiego, którą zarządza i reprezentuje 

ją na zewnątrz; 

b) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w 

tym organizowanie zamówień publicznych; 

c) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, 

postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na 

podstawie odrębnych przepisów; 

d) dyrektora szkół wchodzących w skład zespołu opisane w ich odrębnych statutach. 

 

3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określają odrębne przepisy odnoszące się 

do kompetencji wymienionych w ust. 2 oraz statuty szkół wchodzących w skład zespołu. 

4. Dyrektor  przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy zespołu oraz szkół 

wchodzący w skład zespołu przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie . 

 

§6 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły upoważnionym do rozpatrywania, 

oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i rewalidacyjnej oraz do opiniowania działalności 

administracyjno-gospodarczej szkoły. 

2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy 

pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu rady pedagogicznej”, który określa: 

a) organizację zebrań; 

b) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania; 

c) sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej; 

d) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. 

 

§7 

1. Dla zapewnienia współpracy w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych w szkole działa Rada Rodziców. 

2. Rada Rodziców działa w oparciu o ustawę Prawo Oświatowe i  Regulamin Rady Rodziców. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
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§8 
 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski tworzony przez wszystkich uczniów szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin. 

 

 

 

 

Rozdział 5 

Pracownicy zespołu 

 

§9 

1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych do 

wykonania zadań zespołu w tym do wykonania zadań szkół wchodzących w skład zespołu. 

2. Zakresy zadań nauczycieli szkół wchodzących w skład zespołu określają statuty tych szkół. 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 
 

§ 10 

Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Pedagogiczna w trybie właściwym dla jego nadania. 

 

 


