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STATUT ZESPOŁU OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ SPOŁECZNYCH
SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BYTOMIU

§1
1. Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bytomiu,
zwany dalej Zespołem Szkół, tworzą:
1) Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
2) Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
3) Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
2. Zespół Szkół jest prowadzony i nadzorowany przez Samodzielne Koło Terenowe nr 13 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Bytomiu, zwane dalej organem prowadzącym, na podstawie ustawy z dn.
7.09.1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami oraz Statutu Społecznego Towarzystwa
Oświatowego.
3. W imieniu organu prowadzącego działa Zarząd Samodzielnego Koła Terenowe nr 13 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego zwany dalej Zarządem.
4. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Zespołu Szkół sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
5. Zespół Szkół mieści się w budynku przy ul. Skrajnej 14 a w Bytomiu.
§2
1. Statut Zespołu Szkół jest podstawowym aktem prawnym regulującym jego działalnośd.
2. Szkoły tworzące Zespół Szkół zachowują swoją odrębnośd i swoje statuty.
3. Statuty i regulaminy tworzone na podstawie Statutu Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO
w Bytomiu nie mogą byd z nim sprzeczne.
§3
1. Jednostki tworzące Zespół Szkół są finansowane z wpłat rodziców lub opiekunów prawnych zwanych
dalej rodzicami, w formie opłaty za naukę (tzw. czesne), wpisowego i innych opłat, dotacji budżetowych,
a także ze środków organu prowadzącego, Społecznego Towarzystwa Oświatowego, darowizn i innych
środków przekazywanych Zespołowi Szkół przez osoby trzecie.
2. Rodzice uczniów przyjętych do szkoły zobowiązani są do wpłaty wpisowego w wysokości ustalonej przez
Zarząd. Wpisowe jest bezzwrotne.
3. Rodzice są zobowiązani do wpłacania czesnego w terminie do 20 każdego miesiąca przez okres 12
miesięcy w roku, z czteromiesięcznym wyprzedzeniem, według następującego wzoru: do 20 maja za
miesiąc wrzesieo, do 20 czerwca za miesiąc październik itd.
4. W szczególnych przypadkach Dyrektor może wyrazid zgodę na opłacanie czesnego z wyprzedzeniem
innym niż w ust. 3.
5. Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki ustawowe.
6. Zaleganie z opłatą za naukę przez okres ponad 1 miesiąca pociąga za sobą konsekwencje skreślenia
ucznia z listy uczniów decyzją Dyrektora szkoły. Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół w tej sprawie nie
wymaga zasięgania opinii innych organów Zespołu Szkół.
7. Rezygnacja z nauki może mied miejsce z koocem semestru po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Dyrektora szkoły przez rodziców ucznia:
a) o zamiarze rezygnacji z nauki na koniec I semestru należy powiadomid do 30 października;
b) o zamiarze rezygnacji z nauki na koniec II semestru należy powiadomid do 30 kwietnia.
8. Niezachowanie terminów określonych w ust. 7 spowoduje utratę nadpłacanych opłat za naukę.
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9. W uzasadnionych wypadkach Dyrektor może odstąpid od reguł określonych w ust. 6 i ust. 7.
10. Rodzice, których więcej niż jedno dziecko uczęszcza do szkoły, wpłacają czesne według następujących
zasad:
a) za pierwsze dziecko 100 % pełnej wartości czesnego,
b) za każde następne dziecko 70 % pełnej wartości czesnego.
11. Rodzice zatrudnieni w Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO w Bytomiu wpłacają czesne w
wysokości 70 % pełnej wartości czesnego za każde dziecko uczęszczające do szkoły.
12. O wysokości opłat za naukę (tzw. czesnego) oraz wpisowego decyduje Zarząd w porozumieniu z
Dyrektorem, uwzględniając sytuację finansową Zespołu Szkół. Zmiana wysokości czesnego jest
wprowadzana na podstawie uchwały Zarządu.
13. O zmianie czesnego rodzice powiadamiani są pisemnie, informacja ta jest również umieszczana na
szkolnej tablicy informacyjnej.
14. W wyjątkowych sytuacjach zdrowotnych lub rodzinnych Zarząd, na wniosek rodziców, może ustanowid
niższą niż aktualnie obowiązująca wysokośd opłat za naukę, w tym wysokośd wpisowego. Zniżka w
opłacie za naukę może zostad przyznana na czas określony.
§4
1. Zadaniem Zespołu Szkół jest wykonywanie zadao dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych, z
uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeostwa i higieny pracy.
2. Celem Zespołu Szkół jest umożliwienie jednostkom wchodzącym w jego skład harmonijnej realizacji ich
własnych zadao i celów.
3. Szczegółowe cele i zadania jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół określają ich statuty.
4. Zespół Szkół i poszczególne jednostki wchodzące w jego skład, zgodnie z Deklaracją Programową
Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zapewniają uczniom warunki twórczego rozwoju, także
poprzez organizację zajęd pozalekcyjnych oraz w ramach swoich możliwości opiekę zdrowotną i
pedagogiczno-psychologiczną.
5. Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy Zespołu Szkół tworzą społecznośd szkolną,
dbając o dobre imię oraz interes Zespołu Szkół i jednostek wchodzących w jego skład.
§5
1. Zespół Szkół jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy.
2. Stosunek pracy z Dyrektorem Zespołu Szkół jest nawiązywany oraz rozwiązywany przez Zarząd zgodnie z
Kodeksem Pracy.
3. Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest Dyrektor Zespołu
Szkół.
4. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół są zatrudniani zgodnie z Kodeksem Pracy oraz przepisami w
sprawach kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
5. Zakres praw i obowiązków nauczycieli określają statuty jednostek tworzących Zespół Szkół.
§6
Organami Zespołu Szkół są:
a) Dyrektor Zespołu Szkół będący zarazem Dyrektorem poszczególnych jednostek wchodzącym w skład
Zespołu Szkół;
b) Rada Nauczycieli;
c) Rada Rodziców;
d) Samorząd Uczniowski.
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§7
1. Do zadao Dyrektora Zespołu Szkół należy w szczególności:
a) kierowanie działalnością Zespołu Szkół oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad jednostkami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół, w tym
m.in. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy nauczycieli, pozostałych pracowników
oraz obserwowanie lekcji i innych zajęd prowadzonych przez nauczycieli;
c) planowanie, organizowanie, koordynowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz
opiekuoczej Zespołu Szkół;
d) opracowanie i przedstawienie Zarządowi:
1) arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół;
2) preliminarza budżetowego Zespołu Szkół;
3) okresowych sprawozdao finansowych z działalności Zespołu Szkół;
4) regulaminów jednostek wchodzącym w skład Zespołu Szkół, a także regulaminu pracy i
regulaminu wynagradzania;
e) prowadzenie rekrutacji do poszczególnych jednostek Zespołu Szkół;
f) odpowiedzialnośd za promocję Zespołu Szkół oraz jednostek wchodzących w jego skład;
g) dysponowanie środkami finansowymi Zespołu Szkół i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe
ich wykorzystanie;
h) prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej oraz właściwe zabezpieczenie
mienia Zespołu Szkół;
i) zatrudnianie oraz zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół;
j) podejmowanie decyzji o nagradzaniu i karaniu nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu Szkół;
k) podejmowanie decyzji o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym
pracownikom Zespołu Szkół;
l) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeostwo i higienę pracy uczniów, nauczycieli
oraz pracowników na terenie Zespołu Szkół;
m) przekazywanie do wiadomości Zarządowi zaleceo wydawanych przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny;
n) współpraca z Zarządem;
o) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów, dbanie o przepływ informacji pomiędzy
nauczycielami a rodzicami.
2. Organy Zespołu Szkół są zobowiązane poinformowad Dyrektora Zespołu Szkół o wszystkich zebraniach
uczniów oraz rodziców. Dyrektor Zespołu Szkół ma prawo w nich uczestniczyd.
3. Dyrektor Zespołu Szkół bierze udział w Zebraniach Zarządu.
§8
1. W Zespole Szkół działa Rada Nauczycieli, zwana dalej Radą, wspólna dla wszystkich jednostek
wchodzących w skład Zespołu Szkół.
2. Rada Nauczycieli jest organem kolegialnym powołanym w celu realizacji przez Zespół Szkół oraz
jednostki wchodzące w jego skład statutowych zadao dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad
dziedmi.
3. W skład Rady Nauczycieli wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły jako jej przewodniczący;
b) wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na rodzaj stosunku pracy i wymiar czasu pracy.
4. W posiedzeniach Rady mogą brad udział przedstawiciele organu prowadzącego i organu sprawującego
nadzór pedagogiczny.

-4-

Statut Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bytomiu
5. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą byd zapraszane przez jej przewodniczącego inne osoby z głosem
doradczym. Rada może ograniczyd ich udział do wskazanych punktów obrad.
6. Posiedzenia Rady są protokołowane.
7. Posiedzenia Rady odbywają się w czasie wolnym od zajęd lekcyjnych.
8. Przewodniczący Rady przygotowuje i prowadzi zebranie Rady oraz jest odpowiedzialny za
zawiadomienie jej wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
9. Rada Nauczycieli działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
10. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę Nauczycieli na zewnątrz.
11. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Nauczycieli, które
mogą naruszad dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników
szkoły.
§9
1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców wspólna dla wszystkich jednostek wchodzących w skład Zespołu
Szkół.
2. Rada Rodziców jest organem reprezentującym społecznośd rodziców.
3. Zasady wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców i tryb pracy Rady Rodziców określa jej regulamin.
4. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu wybranym wyborach przez zebranie
rodziców uczniów danego oddziału.
5. W wyborach, o których mowa ust.4, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
6. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
7. Organ prowadzący w szczególności zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii Rady Rodziców w sprawach
istotnie związanych z funkcjonowaniem szkoły.
8. Rada Rodziców wydaje opinie w sprawie nauczycieli objętych procedurą awansu zawodowego.
9. Do obowiązków Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Nauczycieli programów
działania szkoły w zakresie wychowania oraz profilaktyki.
10. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.
§ 10
1. W Zespole Szkół może działad Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, który jest organem
reprezentującym społecznośd uczniów Zespołu Szkół.
2. Samorząd składa się z osób wybranych przez zebranie ogółu uczniów poszczególnych klas szkoły
podstawowej i gimnazjum.
3. Zasady wyboru przedstawicieli klas do samorządu oraz tryb pracy określa jego regulamin zatwierdzony
przez Dyrektora Zespołu Szkół.
4. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
a) oceniania, klasyfikowania i promowania;
b) prawa do znajomości programu nauczania;
c) prawa do organizacji życia szkolnego;
d) redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
e) organizacji życia szkolnego.
5. Samorząd ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
§ 11
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny Zespołu Szkół opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół i zatwierdzony przez Zarząd.
§ 12
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1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji oraz pracowników obsługi.
2. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników określa Dyrektor Zespołu Szkół.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne
przepisy.
§ 13
W Zespole Szkół mogą byd powołani przez Dyrektora, za zgodą Zarządu, nauczyciele na stanowiskach
wicedyrektora lub koordynatorów, o których kompetencjach i zakresie obowiązków decyduje Dyrektor
Zespołu Szkół.
§ 14
Statut Zespołu Szkół może byd zmieniony uchwałą Zarządu z jego inicjatywy lub na wniosek jednego z
organów Zespołu Szkół.
§ 15
Zespół Szkół używa następujących pieczęci i stempli:
a) nagłówkowej, podłużnej o treści:
Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych
41-907 BYTOM, ul. Skrajna 14 a
tel. 286 18 58 NIP 626-24-46-941
b) nagłówkowej, podłużnej o treści:
Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych
41-907 BYTOM, ul. Skrajna 14 a
tel. 286 18 58
c) nagłówkowej, podłużnej o treści:
PRZEDSZKOLE
SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
ul. Skrajna 14 a
41-907 BYTOM
d) nagłówkowej, podłużnej o treści:
Społeczna Szkoła Podstawowa
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
41-907 BYTOM, ul. Skrajna 14 a
e) nagłówkowej, podłużnej o treści:
GIMNAZJUM
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
41-907 BYTOM, ul. Skrajna 14 a
TEL. 286-18-58
f) okrągłej, dużej o średnicy 36 mm z napisem:
SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BYTOMIU
g) okrągłej, dużej o średnicy 36 mm z napisem:
GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BYTOMIU
h) okrągłej, małej o średnicy 20 mm z napisem:
Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bytomiu
i) okrągłej, małej o średnicy 20 mm z napisem:
Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bytomiu
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§ 16
Tablice umieszczone na elewacji budynku zawierają następujące treści:
Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO
Przedszkole
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
§ 17
Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 18
1. Zespół Szkół jest jednostką pozabudżetową.
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 19
1. Postanowienia niniejszego statutu dotyczą wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
2. Statut szkoły dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
3. Statut szkoły może byd zmieniony uchwałą właściwych statutowo władz organu prowadzącego z jego
inicjatywy lub na wniosek jednego z organów szkoły.
§ 20
Osoby związane z Zespołem Szkół umową zawartą na podstawie stosunku pracy lub umową cywilnoprawną
nie mogą pełnid funkcji we władzach organu prowadzącego szkołę w ilości większej niż jedna osoba.
§ 21
Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
§ 22
1. Tekst jednolity, zgodnie z Uchwałą nr 14/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu Samodzielnego Koła
Terenowego nr 13 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bytomiu.
2. Statut Zespołu Szkół wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2014 roku.

-7-

