
STATUT 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie 

 
Rozdział 1 

 
Informacje o zespole 

§1 
 
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie, zwany dalej zespołem jest jednostką 
organizacyjną Powiatu Kwidzyńskiego powołaną w celu wspólnego zarządzania jednostkami 
oświatowymi. 
2. W skład zespołu wchodzą: 

1. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE 

GIMNAZJUM W KWIDZYNIE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1  

W KWIDZYNIE; 

2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W KWIDZYNIE ZESPÓŁ SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KWIDZYNIE. 

 

3. Siedzibą Zespołu jest miasto Kwidzyn; adres : ul. Konarskiego 12, 82 – 500 Kwidzyn. 
4. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
w Kwidzynie 

ul. Konarskiego 12, 82 – 500 Kwidzyn 
tel/fax ( o55) 279 39 35; tel. 279 35 26 

NIP 581 -14 - 85 – 318; REGON: 000738355 
 

§2 
 
1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 
Powiatu Kwidzyńskiego, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Powiatu 
Kwidzyńskiego. 
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.  
4. Szkoły wchodzące w skład Zespołu, wymienione w §1. ust. 2 pkt 1 i 2, posiadają odrębne 
statuty. 
 

Rozdział 2 
 

Cele i zadania zespołu 
 

§ 3 
 
1.Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania 
szkołami wymienionymi w §1 ust. 2 pkt 1 i 2. 
 



 
§4 

 
1. 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; 

5. organizowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom szkół, wchodzących w skład 

Zespołu, równego dostępu do klasopracowni, szkolnej biblioteki, sali gimnastycznej, 

auli, gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz boisk 

szkolnych. 

 
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:  

1) kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Kwidzyńskiego, którą 

zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość 

gospodarki finansowej - w tym organizowanie zamówień publicznych; 

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji 

administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań 

administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów; 

4) dyrektora szkół wchodzących w skład Zespołu, opisanych 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 jego skład, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do 
protokołu. 



 
§6 

 
1. W przypadku nieobecności Dyrektora w pracy jego uprawnienia i obowiązki przejmuje 
Wicedyrektor. 
2. Szczegółowy zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień Wicedyrektora określa Dyrektor 
Zespołu. 
3. Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia Dyrektora, 
używając własnej pieczątki o treści:  
Z up. dyrektora 
mgr Imię i Nazwisko osoby zastępującej. 
 

§7 
 
1. Rady pedagogiczne szkół, wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, tworzą wspólnie działającą 
radę pedagogiczną Zespołu . 
2. Rada pedagogiczna Zespołu jest kolegialnym organem w zakresie realizacji statutowych 
zadań szkół wchodzących w skład Zespołu, a dotyczących kształcenia, wychowania 
profilaktyki i opieki. 
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej Zespołu jest Dyrektor.    
4. Rada pedagogiczna Zespołu działa na podstawie wspólnie ustalonego Regulaminu rady 
pedagogicznej szkół wchodzących w skład Zespołu, który określa: 

1) organizację zebrań; 

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

3) sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej; 

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

 
§8 

 
1.Rady rodziców szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działającą Radę 
rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu. 
2. Połączenie rad rodziców szkół, wchodzących w skład Zespołu, nie narusza kompetencji 
określonych dla poszczególnych rad rodziców w ich odrębnych statutach.  
3. Wewnętrzną strukturę wspólnie działających rad rodziców, tryb ich pracy oraz 
szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców Zespołu, 
uchwalony przez wspólnie działającą radę rodziców Zespołu. 
 

§9 
 
1.Samorząd uczniowski i samorząd słuchaczy szkół wchodzących w skład Zespołu tworzą 
wspólnie działający Samorząd uczniowski szkół wchodzących w skład Zespołu. 
2. Połączenie samorządów uczniowskiego i słuchaczy szkół wchodzących w skład Zespołu nie 
narusza kompetencji określonych dla samorządów uczniowskich poszczególnych szkół, w ich 
odrębnych statutach. 
3. Zasady wybierania i działania organów wspólnie działającego samorządu uczniowskiego i 
samorządu słuchaczy  określa Regulamin samorządu uczniów szkół wchodzących w skład 



Zespołu, uchwalony przez ogół uczniów szkół wchodzących w skład zespołu w głosowaniu 
równym, tajnym i powszechnym.   

Rozdział 5 
 

Organizacja pracy Zespołu 
 

§ 10 

 
1.Organizację pracy Zespołu określa arkusz organizacyjny Zespołu, będący zbiorczym 
arkuszem organizacyjnym szkół wchodzących w skład Zespołu. 
 

Rozdział 6 
 

Pracownicy zespołu 
 

§ 11 
 
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. 
3. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora Zespołu, zwanego dalej wicedyrektorem. 
4. Do zadań wicedyrektora należy opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych 
Zespołu i ich zmian. Pełni też bieżący nadzór nad pracą nauczycieli Zespołu, w tym w 
szczególności: 

1) wyznacza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli; 

2) występuje z wnioskami do dyrektora Zespołu w sprawie dodatków motywacyjnych 

dla nauczycieli; 

3) występuje do dyrektora Zespołu z wnioskami o przyznanie nagród i odznaczeń dla 

nauczycieli; 

4) występuje do dyrektora Zespołu z wnioskami o zastosowanie kar porządkowych 

wobec nauczycieli. 

Prowadzi nadzór nad aktualnością i prawidłowością dokumentacji przebiegu nauczania, 
wychowania i opieki w szkołach wchodzących w skład Zespołu. 
5.Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa 
dyrektor Zespołu. 
 

Rozdział 7 
 

Postanowienia końcowe 

 

§ 12 

 
1.Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Powiatu Kwidzyńskiego w trybie właściwym 
dla jego nadania. 



2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
3. Zmian w statucie dokonuje się zgodnie z trybem jego uchwalania. 
4. Zmian w Statucie Zespołu oraz szkół wchodzących w jego skład dokonuje się na wniosek: 
1)  Dyrektora , 
2) Rady Pedagogicznej, 
3) Rady Rodziców, 
4) Samorządu Uczniowskiego, 
5)Samorządu Słuchaczy. 
5. Propozycje zmian w Statucie przedstawia się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu. 
6. Zmiany w Statucie dokonywane są uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu. 
7. Zamiany w Statucie wchodzą w życie w dniu podjęcia przez Radę Pedagogiczną Zespołu 
uchwały dotyczącej tych zmian. 
8.Dyrektor Zespołu sporządza tekst jednolity Statutu w ciągu 7 dni od dnia uchwały Rady 
Pedagogicznej. 
9.Integralną część Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie stanowią: 
1) Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Wł. Gębika dawne Polskie Gimnazjum w  
Kwidzynie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie; 
2) Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Wieczorowego w Kwidzynie Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie. 
 


