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Bział t - POSTAF{-O\ĘTE1I{[A {}GC}L}i-E

1. Nazwa placowki:

Zespoł SZkÓł w Gozdzie ul. Starowiejska 130'

Ż. W skład Zespofu wchodzą

2.1. Samorządowe Przedszkole w Goźńzie zwane dalej przedszkolem.

Ż .Ż .Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korc zaka w G oździe

^hł 
ana dalej szkołą podstawową.

2.3.PublicmęGimnĘum im. K.K. Baczyńskiego w Gozdzię zwanę dalej

gimnazjum.

3. Wszystkie placówki dztałająna podstawie odrębnych statutów.

4. organem prowadząpym jest Gmina GÓzd.

5. organem sprawując5łn nadzór pedagogicany jest Mazowiecki

Kurator oświaĘ w Warszawie.

6. W sprawach doĘczących szkoły podstawowej obowiwłjąpieczęcie

i stemple wyrnienione w stafucie s*oĘ podstawowej.

7. W sprawach doĘczących gimnazjum obowiryują pieczęcie

i stemple wymienione w statucie gimnazjum.

8. W pozostĄch przypadkach obowiąruje pieczęÓ podłuma

z napisem:

Zespól' Szkół rv Goźclzie

Ż6 _ 634 Gózd wl. Sf*row'iejsk* 13*



Dział ft _ POZOSTAŁE INFORMACJE o zEsPoLE SZKOŁ

1 . organem Zespołu jest Dytektor Zespołu szkół'

Ilekroc w stafucie przedszkotą szkoĘ podstawowej i gimnazjum mowa

jest o dyrektorze, naleĘ przęZto rozumiec Dyrektora Zespołu Szkoł'

2. w Zespole, ktory ltczy co najmnią LŻoddziałÓw tworry się stanowisko

wicedyrektora Zespołu. Dyrektor Zespołu powołuje i odwołuje

wicedyrektora ra zgoĘorganu prowadzącego'

3. Rada PedagoglcnaZespołu Szkoł'

Ilekroc w stafucie przedszkola, szkoĘ podstawowej i gimnĘum mowa

jest o radziępedagogicanej, natezy ptzęZto rozumiec radę pedagogl1Żną

Zespołu SzkÓł.

W skład rady pedagogicmej Zespołu szkół wchodzą nauczyciele

przedszkola' szkoły podstawowej i gimnazjum'

Pozostałę organy pruedszlrolą szkoły pdstawowej i gimnazjum

funkcjonuj ąńi"^t"nie, wg. zasadustalonych w stafutach.

4.

5.

E}zi:tł ff{ FC}STĄF{$\YTENLĄ KG}{Cow E

i. W-szystkie pozostałe rasaóy funkcjonowania prredszkola, szkoły

podstawowej i gimnazjurnregulują zapisy w stafucie przedszkola, szkoły

podstawowej i gimnazjum.
2. w sprawach niJu'*gulowanych powyzsąImi statutami araz statutem

Zespofu Szkół mają zastosowanie odrębne przepisy prawa-

3. Zmtany w stafucie igodni e z art. 42 ust.l ustawy z dnia 7 wrześnta 1991 r.

o systómie aświaty itj. n1 I}. zŻap r. Nr Ż56,paz- Ż57Ż zwź1p.'nn')'

PovłyŻszy stafut został opmcowany na podstawie:

t'Ustawy zdnia7 wrreśniatr99l r- o systernie aświaty (tj' Dz'U' zŻaa4 r'

Nr 256, poz.2572 zpóźn. ml.)'
2. Rozpo r'ządzenla MEN z dnia2I maja2001 r. w Sprawie ramowego statutu

publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły (Dz U. Nr L4, poz' L3I

;, ff :t i!' lfii f\ !.:r.'!\eryrtuM

z późn. zm.).


