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STATUT 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku 

z dnia 1 kwietnia 2020 roku 

 

Rozdział I. 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku, zwany 

dalej „Zespołem”, tworzą: 

a) Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku, wpisana 

w dniu 22 lipca 1999 roku do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez gminę 

Kluczbork pod numerem 3; 

b) Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku, 

wpisane do ewidencji szkół placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Kluczborski pod 

numerem 1. 

2. Zespół jest prowadzony i nadzorowany przez Samodzielnego Koło Terenowe nr 111 Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku, zwanego dalej „Kołem”. Organem wykonawczym Koła jest 

Zarząd Koła. 

3. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Zespołu sprawuje Opolski Kurator Oświaty w Opolu. 

4. Siedziba Zespołu mieści się w Kluczborku przy ul. Ligonia 3. 

5. Szkoły, które tworzą Zespół, działają na podstawie odrębnych statutów i wpisów do ewidencji szkół 

placówek niepublicznych i uprawnień nadanych przez właściwe władze. 

 

Rozdział II. 
Organizacja Zespołu 

 

§ 2 

 

1. Organami Zespołu są: 

a) Dyrektor, 

b) Rada Nauczycieli, 

c) samorząd uczniowski. 

2. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem każdej szkoły, wskazanej w § 1 ust. 1 Statutu, która 

wchodzi w skład Zespołu. 

3. Organy kolegialne, o których mowa w ust. 1, są organami wspólnymi dla wszystkich szkół 

wchodzących w skład Zespołu. 

4. W Zespole dopuszcza się możliwość utworzenie stanowiska Wicedyrektora. 
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5. Zakres obowiązków Wicedyrektora określa zarządzenie Dyrektora. 

 

§ 3 

 

1. Zespół prowadzi dla szkół wchodzących w jego skład wspólną administrację, księgowość oraz 

gospodarkę finansową. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków, zwany budżetem Zespołu, 

zatwierdzany przez Zarząd Koła. 

3. Księgowość prowadzona jest na podstawie ustawy o rachunkowości. 

 

§ 4 

 

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Koła, który wykonuje w stosunku do jego osoby czynności 

z zakresu prawa pracy. 

2. Zarząd Koła może udzielić Dyrektorowi pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności 

w jego imieniu. 

3. Czas pracy Dyrektora określony jest zakresem jego obowiązków. 

4. Dyrektor w szczególności: 

a) kieruje działalnością Zespołu; 

b) reprezentuje Zespół na zewnątrz; 

c) sprawuje nadzór pedagogiczny wewnątrz Zespołu; 

d) zapewnia przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz prawidłowe prowadzenie i przechowywanie 

dokumentacji Zespołu oraz właściwe zabezpieczenie mienia Zespołu; 

e) opracowuje i przedstawia Zarządowi Koła do zatwierdzenia: 

 organizację Zespołu; 

 preliminarz budżetowy Zespołu; 

 okresowe sprawozdanie z działalności Zespołu; 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pozostałych 

pracowników niebędących nauczycielami. 

6. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

 zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu, po zasięgnięciu opinii 

podmiotu prowadzącego; 

 przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom 

Zespołu. 

 

Rozdział III. 
Postanowienia końcowe 

 

§ 5 

 

1. Zespół może posiadać własne logo. 

2. Zespół używa pieczęci wg norm ustalonych odrębnymi przepisami. 
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§ 6 

 

1. Statut może być zmieniony lub uchwalony uchwałą organu wykonawczego organu prowadzącego. 

Projekt zmian Statutu może być przygotowany przez Radę Nauczycieli lub organ wykonawczy 

organu prowadzącego. Projekt powinien być zaopiniowany przez Radę Nauczycieli. 

 

§ 7 

 

1. O decyzji dotyczącej likwidacji Zespołu podmiot prowadzący obowiązany jest zawiadomić rodziców, 

uczniów, Opolskiego Kuratora Oświaty oraz gminę i powiat, na terenie których znajduje się Zespół – 

najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku 

szkolnego. 

 

§ 8 

 

1. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

 

 

 

 


