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Rozdział 1.   

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, zwany dalej Zespołem, 

jest jednostką organizacyjną powiatu iławskiego. 

2. W skład Zespołu wchodzą:  

1) I Liceum Ogólnokształcące  im. Stefana Żeromskiego w Iławie  w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie; 

2) Szkoła Policealna Nr 1 w Iławie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana 

Żeromskiego w Iławie; 

3) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. 

Stefana Żeromskiego w Iławie. 

3. Siedziba Zespołu znajduje się w Iławie przy ulicy Sienkiewicza 1. 

4. Nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu. Treść oraz forma tablicy urzędowej  

i pieczęci Zespołu oraz szkół wchodzących w jego skład określone są odrębnymi przepisami. 

5. Zespół posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny wspólny dla wszystkich szkół 

wchodzących w skład Zespołu.  

§ 2 

1. Zespół jest jednostką budżetową. Statutowa działalność Zespołu jest finansowana przez 

organ prowadzący.  

2. W Zespole tworzy się 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. 
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§ 4 

Zadaniem Zespołu jest: 

1) zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących w skład 

Zespołu; 

2) zarządzanie i administrowanie majątkiem, z którego korzystają szkoły wchodzące 

w skład Zespołu; 

3) organizowanie wspólnej polityki kadrowej oraz obsługi administracyjno-finansowej 

szkół wchodzących w skład Zespołu. 

 

 

Rozdział 3.   

Dyrektor Zespołu oraz Rada Pedagogiczna szkół wchodzących w skład 

Zespołu 

§ 5 

1. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, zwany dalej 

Dyrektorem, kieruje Zespołem oraz szkołami wchodzących w skład Zespołu. 

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

przepisach dla:  

1) kierownika jednostki organizacyjnej, którą zarządza i reprezentuje na zewnątrz; 

2) kierownika jednostki budżetowej; 

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, 

postanowień i zaświadczeń oraz innych działań administracyjno-prawnych; 

4) dyrektora szkół wchodzących w skład Zespołu, opisane w ich statutach. 

3. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora podczas 

jego nieobecności oraz wykonuje zadania Dyrektora w zakresie określonym odrębnymi 

przepisami. 

§ 6 

1. Rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działającą Radę 

Pedagogiczną, działającą pod nazwą Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

im. Stefana Żeromskiego w Iławie. 

2. Połączenie rad pedagogicznych szkół wchodzących w skład Zespołu nie narusza 

kompetencji określonych dla poszczególnych rad pedagogicznych w ich odrębnych 

statutach.   
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3. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie 

pracuje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem działalności, który określa: 

1) organizację zebrań; 

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

3) sposób dokumentowania działań Rady Pedagogicznej. 

 

 

Rozdział 4.   

Pracownicy zespołu 

§ 7 

1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych 

do wykonania zadań Zespołu, w tym do wykonania zadań szkół wchodzących w skład 

Zespołu. 

2. Szczegółowe zakresy zadań nauczycieli szkół wchodzących w skład Zespołu określają 

statuty tych szkół. 

3. Zakresy zadań pracowników niepedagogicznych określone są w regulaminie organizacyjnym 

Zespołu i indywidualnych przydziałach czynności. 

 

 

Rozdział 5.  Postanowienia końcowe 

§ 8 

Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

im. Stefana Żeromskiego w Iławie w trybie właściwym dla jego nadania. 


