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1. Nazwa placowki:

Zespc>ł Szkół w Goździę ul. Starowiejska 130.

Ż. W skład Zespofu wchodzą

2.1. Samorządowe Przędszkole w Gaździę zwane dalej przedszkolem.

2.2.Pub|icntaSzkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Goździe

^ryana 
dalej szkołą podstawową.

2.3.Publicznę Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Goździe zwanę dalej

gimnazjum

3. Wszystkie placÓwki działająna podstawie odrębnych statutów.

4. organem prowadzącym jest Gmina GÓzd-

5. organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki

Kurator oświaĘ w Warszawie.

6. W sprawach doĘ czącychszkoły podstawowej obowiąpują pieczęcie

i stemple wymienione w statucie szkoły podstawowej.

7. W sprawach doĘ czący ch gimnazjum obowiąpuj ą pieczęcie

i stemple wymienionę w statucie gimnĘum"

8. W pozostĄch przypadkach obowiryuje pieczęc podfuma

z napisem:
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Dział II - POZOSTAŁE INFORMACJE o ZESPOLE sZKoŁ

1 . organem Zespołu jest Dyrektor Zespofu Szkoł'

I1ekroc w stafucie przedszkolą szkoły podstawowej i gimnazjum mowa

jest o dyrektorze , należry przezto rozumiec Dyrektora Zespofu Szkół.

2. w Zespo1e, ktory |iczy co najmniej |2 oddziałow tworzy się stanowisko

wicedyrektora Zespofu. Dyrektor Zespołu powofuje i odwofuje

wicedyrektora r'a zgodąorganu prowadzącego'

3. Rada PedagoglcmaZespołu Szkół-

Ilekroć w stafucie przedszkola, szkoĘ podstawowej i gimnazjum mowa

jest o radziepedagogicmej,na|eĘ przezto rozumiec radę pedagog|cmą

Zespołu SZkÓł.

4. W skład rady pedagogtcmej Zespołu SzkÓł wchodzą nauczyciele

przedszkola, szkoĘ podstawowej i gimnazjum'

5. Pozostałe organy przedszkola, szkoĘ podstawowej i gimnazjum

fu nkcj onuj ą ntezaLeźmie, \T,ł g. łasad ustalonych w statutach'
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t. Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania przedszkolą szkoły

podstawowej i gimnazj urn reguluj ą zapisy w stafucie przedszkola, szkoĘ

podstawowej i gimnazjum-

2. w sprawach nie uregulowanych powyŻsrymi stafutami oraz stafutem

zespołu Szkół mają zastosowanie odrębne przepisy prawa.

3. Zmiany w stafucie żgodni e z art. 42 ust.l ustawy z dnla7 vłrześnia 1991 r.

o systómie oświaĘ itj. p'. IJ. zŻaa4 r. Nr 256'poz- Ż572 zpóźn' m')'

Powyzszy stafut został opracowany na podstawie :

1.Ustawy zdnia7 wrzeŚnia 1991 r. o systemie oŚwiaty (tj.Dz. U. z2a04r-
Nr 256, poz.257Ż zpóźn nrt-).

2. Rozpotzfozenia MEN z dnta2l maja2001 r. w sprawie ramowego statutu

pubiiczrego przedszk ata arazpubliczrej szkoĘ (Dz' U' Nr 14, poz' 1'3I
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zpóźn. zm.).
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