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1. Nazwa placowki:

Zespoł Szkół w Kuczkach Kolonii

Ż. W skład Zespołu wchodzą

2. 1 . Publ iczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kuc zkach

Kolonii zwafia dalej szkołą podstawową.

Z.Ż.Publtczne Gimnazjum w Kuczkach Kolonii zwane dalej gimnazjum.

3. Wszystkie placówki działąą na podstawie odrębnych statutów.

4. organem prowadzącym jest Gmina Gózd.

5 . organem sprawuj ąc ym nadzór pedag ogiczny j est Mazowiecki

Kurator oświaty w Warszawie.

6. W sprawach doty czący ch szkoły podstawowej obow iązująp ieczęcie

i stemple wymienione w statucie szkoły podstawowej'

7. W sprawach doty czących gtmnazjum obowi ązująpieczęcie i stemple

wymienione w statucie gimnazjum.

8. W pozostałych przypadkach obowiązuje pteczęć, podłuzna z napisem:

ZespóŁ szXłół w Wunwląach Kofioraii

Kuczki Kolonia 75 ; Ż6 _ 634 Góz&

Dziuł II - PŻZ}STAŁE INFORMACIE o ZESPOLE SZKOŁ

1. organem Zespołujest Dyrektor Zespołu Szkół.

Ilekroó w statucie szkoły podstawowej i gimnazjum mowa jest o

dyrektor ze, na|eży przez to rozumieć Dyrekt oru Zespołu S zkoł.

2.w Zespo1e,który Liczy co najmniej lŻ oddziałow tworzy się stanowisko

wicedyrektora Zespołu. Dyrektor Zespołu powołuje i odwołuje

wicedyrektora za zgodąorganu prowadzącego'



F,

J.

4.

5.

Rada Pedagogiczna Zespołl Szkoł.

Ilekroó w statucie szkoĘ podstawowej i gimnazjum mowa jest o radzie

pedagogicznej, naIeŻy ptzez to rozumieć radę pedagogicznąZespołu

Szkół.

W skład rady pedagoglcznej Zespołu Szkół wchodzą nauczyciele
szkoły podstawowej i gimnazjum.

Pozostałe organy szkoĘ podstawowej i gimnazjum funkcjonują
niezaleŻnie' wg. zasad ustalonych w statutach.

WzźaX {{n POSTANOW{EN{A K0NC01'VE

1. Wszystkie pozostał'e zasady funkcjonowania szkoły podstawowej
i gimnazjum regulujązapisy w statucie szkoĘ podstawowej i
gimnazjum.

2. w sprawach nie uregulowanych powyższymi statutami oraz statutem
Zespołu Szkół majązastosowanie odrębne przepisy prawa.

3. Zmiany w statucie zgodn\ę z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tj .Dz.U. z2004 r. Nr 256,poz.257Ż z
poźn. Zm.).

P owyŻszy statut zostałopracowany na podstawie:

1 .Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.IJ. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.).

2. Rozporządzenia MEN z dnia2l majaŻ}u r. w Sprawie ramowego
statutu publicznego ptzedszkola oraz publicznej szkoły (Dr. U. Nr 14,

poz. I3Iz poźn. zm.).
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