STATUT
Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica
w Pleszewie

Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE
§1
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Zespole - należy przez to rozumieć Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica
w Pleszewie;
2) Gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum Dwujęzyczne im. Stanisława
Staszica w Pleszewie;
3) Liceum - należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica
w Pleszewie;
4) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica
w Pleszewie;
5) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
§2
1. Określa się pełną nazwę zespołu szkół: „Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica
w Pleszewie".
2. Siedzibą Zespołu jest budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie
przy ulicy Poznańskiej 38 w Pleszewie.
3. W skład Zespołu wchodzą:
a) Gimnazjum Dwujęzyczne im. Stanisława Staszica w Pleszewie,
b) I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie.
§3
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie, koncentrując się naprowadzeniu
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Szczegółowe cele oraz zadania Gimnazjum i Liceum, połączonych w Zespół, określają ich
statuty.
§4
1. Organem prowadzącym Zespół jest Rada Powiatu w Pleszewie.
2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy.
§5
1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada Pedagogiczna Liceum i Gimnazjum;
3) Rada Rodziców Liceum i Gimnazjum.
2. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu oraz sposób rozwiązywania sporów między
nimi określają statuty Szkół.

§6
1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Dyrektor Zespołu w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami Gimnazjum i Liceum;
4) odpowiada za działalność wychowawczą, profilaktyczną i opiekuńczą Zespołu;
5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej Gimnazjum i Radzie Pedagogicznej Liceum;
6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Rady Pedagogicznej Liceum podjęte
w ramach kompetencji stanowiących;
7) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie
powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny;
8) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Rady Pedagogicznej Liceum;
9) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami;
10) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe zatrudnionym pracownikom (zgodnie
z odrębnymi przepisami);
11) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Gimnazjum lub Rady
Pedagogicznej Liceum, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz innych pracowników;
12) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu,
zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum i Radę Pedagogiczną Liceum oraz
ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
13) organizuje administracyjną obsługę Zespołu;
14) dba o powierzone mienie;
15) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych;
16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora. Wicedyrektor w szczególności:
1) planuje, organizuje i realizuje politykę oświatową w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki nad uczniami;
2) inspiruje, kieruje, koordynuje i rozlicza z wykonanej pracy podlegających pracowników
w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
3) tworzy i systematyczne doskonali warunki organizacyjne, materialne i techniczne
dla wszechstronnego rozwoju uczniów;
4) tworzy warunki dla rozwoju aktywności, samorządności i demokracji
oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów, wspiera działalność Samorządu Uczniowskiego
i organizacji szkolnych;
5) organizuje i dokumentuje przebieg egzaminu maturalnego;
6) analizuje stan realizacji rocznego planu pracy szkoły oraz wniosków członków Rady
Pedagogicznej Gimnazjum i Rady Pedagogicznej Liceum, składa sprawozdania z ich

wykonania na posiedzeniach Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Rady Pedagogicznej
Liceum;
7) przedstawia spostrzeżenia pohospitacyjne, kontroluje dokumentację, obserwuje życie
szkolne, pracę pozalekcyjną, przedstawia osiągnięcia, wysuwa wnioski dotyczące pracy
w przyszłym okresie;
8) nadzoruje i kontroluje pracę zespołów przedmiotowych i zadaniowych;
9) organizuje we współdziałaniu z zespołami przedmiotowymi wewnętrzne badania
wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów;
10) przeprowadza analizę i syntezę wyników nauczania i wychowania na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej Gimnazjum i Rady Pedagogicznej Liceum oraz ustala wnioski do pracy
w zakresie przydzielonego nadzoru pedagogicznego;
11) hospituje zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli etatowych i dochodzących,
zajęcia pozalekcyjne, czynności organizacyjne i wychowawcze;
12) kontroluje realizację programów nauczania podległych mu nauczycieli;
13) sporządza statystyczne i opisowe analizy, sprawozdania i inne informacje działalności
szkoły w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych;
14) kontroluje wpisy w dziennikach lekcyjnych;
15) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli w postaci zapisu w księdze zastępstw
z podaniem klasy i nauczyciela;
16) zastępuje dyrektora Zespołu w czasie jego nieobecności.
§7
1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli.
2. W Zespole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników oraz ich kwalifikacje określają
odrębne przepisy.
§8
1. Zespół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
3. Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie używa następujących pieczęci:
1) Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie
ul. Poznańska 38
63-300 Pleszew
2) Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie
Gimnazjum Dwujęzyczne im. Stanisława Staszica w Pleszewie
ul. Poznańska 38
63-300 Pleszew
3) Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie
ul. Poznańska 38
63-300 Pleszew
§9
Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich
sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności określają odrębne przepisy.

§10
1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie określonym w Ustawie.
§11
Statut wchodzi w życie z dniem 25. września 2013 roku, traci moc Statut obowiązujący od
1. września 2012 r.

