STATUT
Zespołu Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku
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§ 1.
W skład Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku, zwanego
dalej Zespołem lub Zespołem Szkół, wchodzą:
a) I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja Społecznego Towarzystwa
Oświatowego z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 8,
b) I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy Społecznego
Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Słupsku przy ul. Stefana Banacha 10.
Zespół działa na podstawie uchwał Zarządu SKT Nr 68 STO nr 50 z dnia 15 maja 2012 r.
oraz nr 03/2020 z dnia 9 marca 2020 r.
Szkoły wchodzące w skład Zespołu działają na podstawie odrębnych statutów, których
treść powinna być zgodna ze Statutem Zespołu, będącym dla nich dokumentem
nadrzędnym.
§ 2.
Zespół działa na podstawie uchwał Zarządu SKT Nr 68 STO nr 50 z dnia 15 maja 2012 r.
oraz nr 03/2020 z dnia 9 marca 2020 r.
Zespół realizuje Wizję i Misję określoną przez Zarząd Koła.
Głównym celem działania Zespołu, poprzez funkcjonujące w jego ramach szkoły, jest
zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego
w warunkach poszanowania i godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
Zespół – zgodnie z Deklaracją Programową Społecznego Towarzystwa Oświatowego –
zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju, także poprzez organizację zajęć
pozalekcyjnych oraz w granicach swoich możliwości zapewnia opiekę zdrowotną.
Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza jednostek działających w ramach
Zespołu prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami
zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw
Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka.
§ 3.
Dla szkół wchodzących w skład Zespołu prowadzona jest wspólna administracja,
księgowość i gospodarka finansowa.
Działalność Zespołu nie ma charakteru zarobkowego. Zespół finansowany jest z czesnego
oraz innych opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych), a także ze środków
otrzymywanych od jednostek samorządu terytorialnego, Zarządu Koła, Zarządu Głównego
STO oraz przekazywanych przez organizacje pozarządowe i innych darczyńców.
Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zobowiązują się do terminowego wnoszenia opłat
z tytułu nauki dziecka w szkole wchodzącej w skład Zespołu zgodnie z podpisaną umową
o świadczenie usług edukacyjnych W przypadku niewywiązywania się rodziców ucznia z
tych zobowiązań dłużej niż trzy miesiące, Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów
szkoły. Szczegółowe uregulowania tych kwestii znajdują się w Statutach Szkół
wchodzących w skład Zespołu.
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację szkół zgodnie z obwiązującymi przepisami.
§ 4.
Dyrektora Zespołu Szkół STO w Słupsku powołuje na pięcioletnią kadencję Zarząd
Samodzielnego Koła Terenowego Nr 68 STO w Słupsku, który również nawiązuje
i rozwiązuje z Dyrektorem stosunek pracy oraz jest dla Dyrektora jednostką nadrzędną
w zakresie dyscypliny i organizacji pracy.
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Odwołanie Dyrektora przed upływem kadencji może nastąpić wyłącznie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu opinii zarówno ze strony Rady Pedagogicznej,
jak i Rad Rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu.
Odwołanie Dyrektora będące skutkiem naruszenia przez niego przepisów prawa, zapisów
Statutu STO lub innych praw obowiązujących w Szkole nie wymaga uzyskania opinii
organów szkoły wymienionych w ust. 2.

§ 5.
Dyrektor Zespołu Szkół jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły dla szkół wchodzących
w skład Zespołu oraz pracodawcą dla pracowników szkół w rozumieniu art. 3 i art. 31 Kodeksu
pracy.
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§ 6.
Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Zespołu zgodnie z zapisami w Statutach Szkół.
Dyrektor bierze udział w posiedzeniach Zarządu Koła i organów Szkoły zwołanych na jego
wniosek. W innych posiedzeniach tych organów bierze udział na ich zaproszenie.
Dyrektor reprezentuje Szkołę na zewnątrz w kontaktach z mediami, organami administracji
rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami i instytucjami w sprawach
dotyczących działalności Szkoły.
Dyrektor może również upoważnić na piśmie inne osoby spośród pracowników Szkoły do
reprezentowania jej na zewnątrz w konkretnej sprawie lub przed konkretnymi instytucjami
i osobami.
§ 7.
Do zakresu obowiązków Dyrektora należy m.in.:
a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami wchodzącymi w skład Zespołu,
b) opracowywanie i przedstawianie Zarządowi Koła do zatwierdzenia:
- krótko i długoterminowych planów działania i rozwoju Szkoły w oparciu o Wizję
i Misję określoną przez Zarząd Koła,
- planu finansowego Zespołu oraz preliminarza budżetowego wraz z sugerowaną
przez Dyrektora wysokością czesnego,
- okresowych i rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności
Zespołu oraz informacji o realizacji zatwierdzonego preliminarza budżetowego,
- regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy, o ile obowiązek ich posiadania
wynika z art. 772 i 104 Kodeksu pracy,
- wszelkich innych regulaminów funkcjonujących w Szkole przed ich
wprowadzeniem w życie,
c) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz prawidłowe
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji administracyjnej i finansowej Zespołu,
d) prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej wszystkich
pracowników Zespołu,
e) właściwe zabezpieczenie mienia Szkoły,
f) podejmowanie decyzji o nagrodach dla nauczycieli i pracowników Zespołu w ramach
zatwierdzonego planu finansowego,
g) podejmowanie decyzji o karach dla nauczycieli i pracowników Zespołu, przy czym od
decyzji o ukaraniu pracownikowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Koła
od decyzji Dyrektora o wymierzeniu kary w terminie siedmiu dni od otrzymania
decyzji,
h) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Zespołu,
i) zawieranie i rozwiązywanie umów niezbędnych do funkcjonowania Zespołu
w ramach udzielonego przez Zarząd Koła pełnomocnictwa,
j) dysponowanie środkami finansowymi Zespołu, przy czym wielkość i rodzaj
zobowiązań finansowych zaciąganych przez Dyrektora samodzielnie może być
określona lub ograniczona uchwałą Zarządu Koła,
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k) ustalanie zakresu kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności wicedyrektorów
(jeżeli są powołani).
Zarząd Koła może rozszerzyć zakres działań Dyrektora lub powierzyć mu dodatkowe
obowiązki związane z działalnością i funkcjonowaniem Zespołu oraz Szkół wchodzących
w jego skład.
Do obowiązków Dyrektora należą również wszelkie czynności przypisane do stanowiska
dyrektora szkoły niepublicznej wynikające z przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.), ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.
zm.) oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
§ 8.
W Zespole mogą zostać utworzone stanowiska Wicedyrektorów i inne stanowiska
kierownicze. Powołania na te stanowiska i odwołania z nich dokonuje Dyrektor po
zasięgnięciu opinii osoby prowadzącej.
Zakres obowiązków i odpowiedzialności Wicedyrektorów ustala Dyrektor Zespołu.
W przypadku utworzenia innych stanowisk kierowniczych zakres obowiązków
i odpowiedzialności dla tych stanowisk określa Dyrektor Zespołu.
§ 9.
Nauczyciele uczący w Zespole wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Zespołu.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu jest Dyrektor.
§ 10.
Radę Rodziców Zespołu tworzą połączone Rady Rodziców szkół wchodzących w skład
Zespołu.
Rada Rodziców Zespołu działa w oparciu o odrębny regulamin.
§ 11.
Radę Uczniów Zespołu tworzą połączone Rady Uczniów szkół wchodzących w skład
Zespołu.
Rada Uczniów Zespołu działa w oparciu o odrębny regulamin.

§ 12.
Statut może zostać zmieniony przez Zarząd Koła z własnej inicjatywy lub na wniosek
Dyrektora.
§ 13.
Statut został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Koła nr 07/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.
i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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