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Rozdział 1  

 

Postanowienia ogólne  

 

  

§ 1.  

 

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w 

Mogielnicy, zwana dalej zespołem.  

2. W skład zespołu wchodzą następujące typy szkół:  

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z  Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy;  

2) Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Mogielnicy.  

3. Siedzibą Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy jest  

budynek przy ul. Nowomiejskiej 1, 05-640 Mogielnica.  

4. Zespół nosi imię Jana Kilińskiego.  

5. Organem prowadzącym zespół jest Gmina Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica.  

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad zespołem jest Mazowiecki Kurator 

Oświaty.  

7. Zespół jest jednostką budżetową obsługiwaną przez Referat Finansowy Gminy  

Mogielnica.  

8. Szkoły wchodzące w skład zespołu posiadają własne statuty spójne ze statutem zespołu. 

9. Statut zespołu jest nadrzędny wobec statutów szkół wchodzących w skład zespołu.  

10. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia  

zawarte w statutach połączonych szkół.  

 

 

  

§ 2.  

 

1. Organami zespołu są:  

1) dyrektor,  

2) rada pedagogiczna,  

3) samorząd uczniowski,  

4) rada rodziców.  

2. Każdy z organów zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w 

granicach swoich kompetencji.  

3. Każdy z organów posiada możliwość rozwiązywania sytuacji spornych wewnątrz 

zespołu.  
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 § 3.  

 

1. Dyrektora zespołu powołuje i odwołuje organ prowadzący zespół na mocy odrębnych 

przepisów.  

 

2. Dyrektor zespołu jest pracodawcą dla zatrudnionych w połączonych szkołach nauczycieli i 

pracowników niepedagogicznych.  

 

3. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej połączonych szkół.  

 

4. Kompetencje dyrektora określają szczegółowo statuty szkół wchodzących w skład zespołu.  

 

5. W celu realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych oraz organizacyjnych dyrektor 

zespołu powołuje i odwołuje zastępców dyrektora zespołu i osoby pełniące inne stanowiska 

kierownicze w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

6. Dyrektor zespołu określa szczegółowy zakres czynności zastępców dyrektora oraz innych 

osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.  

 

7. Dyrektor zespołu opracowuje arkusz organizacji na dany rok szkolny wspólny dla zespołu.  

 

8. W przypadku nieobecności dyrektora zespołu zastępuje go upoważniony zastępca.  

 

  

 

§ 4.  

 

1. Radę pedagogiczną zespołu tworzą wszyscy nauczyciele pracujący w szkołach wchodzących 

w skład zespołu.  

2. Rada pedagogiczna wykonuje zadania określone w przepisach prawa, w szczególności 

realizuje nadane jej kompetencje stanowiące oraz opiniodawcze.  

3. Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej określają statuty połączonych szkół.  

4. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.  

5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.  

6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu zespołu albo jego zmian.  

 

 

  

§ 5.  

 

1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) uczniów zespołu.  

2. Rada rodziców jest organem reprezentującym ogół rodziców (opiekunów prawnych) i 

podejmuje działania zmierzające do wspierania działalności statutowej zespołu.  
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3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów zespołu, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach zespołu  

4. Skład rady rodziców oraz jej szczegółowe kompetencje określają odrębne przepisy.  

5. Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.  

 

 

  

§ 6.  

 

1. Samorząd uczniowski zespołu tworzą wszyscy uczniowie.  

2. W skład samorządu uczniowskiego wchodzą reprezentanci uczniów uczących się w szkołach 

wchodzących w skład zespołu.  

3. Samorząd uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkół.  

4. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów,  

5. Samorząd uczniowski działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.  

 

 

 

 

§ 7.  

 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego posiada sztandar.  

1) Strona główna płatu sztandaru zawiera orła w koronie na purpurowym tle i napis                

„7- klasowa Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mogielnicy im. Jana Kilińskiego,  

Myśmy przyszłością narodu - 1936 Zespół Szkół Ogólnokształcących 2002 rok”;  

2) Odwrotna strona sztandaru przedstawia postać Matki Boskiej Ostrobramskiej i napis  

„Pod Twoją Obronę Się Uciekamy”;  

3) drzewiec jest jasny zakończony srebrzystym wizerunkiem orła.  

2. Poczet sztandarowy reprezentuje Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego  

w uroczystościach państwowych, religijnych i szkolnych w szkole i poza terenem szkoły.  

3. Poczet sztandarowy reprezentuje Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego  

w czasie pogrzebu pracownika szkoły lub ucznia.  

 

 

  

§ 8.  

 

1. Ustalona nazwa zespołu jest używana w pełnym brzmieniu; na pieczęciach może być użyty 

czytelny skrót nazwy.  
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2. Zespół używa różnych pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. Są to:  

1) duża pieczęć okrągła: „ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W  

MOGIELNICY PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE”,  

2) duża pieczęć okrągła: „ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W  

MOGIELNICY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI  

DWUJĘZYCZNYMI”  

3) mała pieczęć okrągła: „ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

W MOGIELNICY PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE”  

4) mała pieczęć okrągła: „ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

W MOGIELNICY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z  

ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI”  

 

 

3. W zespole używa się pieczęci nagłówkowych:  

1) pieczęć prostokątna: „ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana  

Kilińskiego w Mogielnicy, ul. Nowomiejska 1, 05-640 Mogielnica tel./fax.(48) 663 50  

16 kom. 728 391 026 NIP 797-14-78-050 REGON 000263188”  

2) pieczęć prostokątna: „Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w  

Mogielnicy Publiczne Liceum Ogólnokształcące ul. Nowomiejska 1, 05-640  

Mogielnica, tel./fax/ (48) 663 50 16 kom. 728 391 026 NIP 797-14-78-050 REGON  

141333407”  

3) pieczęć prostokątna: „Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w  

Mogielnicy Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.  

Nowomiejska 1, 05-640 Mogielnica, tel./fax/ (48) 663 50 16 kom. 728 391 026 NIP  

797-14-78-050 REGON 368041761”  

4. Zasady używania pieczęci urzędowych regulują odrębne przepisy.  

5. Tablice zespołu zawierają nazwę zespołu w jej pełnym brzmieniu.  

6. Szczegółowe zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej  

określają odrębne przepisy, ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości.  

7. Dokumenty z zakresu działania zespołu udostępnia się w jej siedzibie w godzinach  

urzędowania.  
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§ 9.  

 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu zespołu i uchwala jego zmiany lub 

uchwala statut.  

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor zespołu oraz każdy kolegialny organ 

zespołu, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.  

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom  

społeczności szkolnej.  

4. Statut zespołu udostępnia się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie  

internetowej szkoły.  

5. Dyrektor zespołu jest upoważniony, po trzech zmianach do statutu, do przygotowania  

tekstu jednolitego statutu.  

6. Dyrektor zespołu, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej.  

 

 

  

§ 10.  

 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy Statut Zespołu  

Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy z dnia 16 listopada 2017 roku. 

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2019 roku.  

3. Zmiany wprowadzone Uchwałą nr 22/2020/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. wchodzą w życie 

z dniem 01 września 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Pieczęć i podpis dyrektora  

 


