
 
Uchwała Nr 314/XLII/2010 
Rady Miejskiej w Kaletach  

 
z dnia 13 lipca 2010 r. 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5c pkt 2 i art. 62 ust. 1, 3 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm., 
w związku z porozumieniem zawartym z Powiatem Tarnogórskim w dniu 6 lipca 2010 r.  

 
Rada Miejska w Kaletach 

uchwala: 

 
§ 1. 

 
Tworzy się z dniem 1 września 2010 r. Zespół Szkół w Kaletach, w skład którego wchodzą: 
1) Liceum Ogólnokształcące w Kaletach, 
2) Technikum w Kaletach, 
3) Publiczne Gimnazjum im. Ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach. 
 

§ 2. 
 

Siedzibą Zespołu Szkół jest miejscowość Kalety.  
§ 3. 

 
Zespół Szkół w Kaletach, tworzy się na podstawie Aktu Założycielskiego, stanowiącego załącznik  
Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 4. 
 

Zespół Szkół w Kaletach prowadzi swoją działalność na podstawie statutu, będącego załącznikiem 
Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 5. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety. 
 

§ 6. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 314/XLII/2010  
Rady Miejskiej w Kaletach 
z dnia 13 lipca 2010 r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KALETACH 

 
Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, z późniejszymi zmianami) nadaje się akt założycielski w następującym 
brzmieniu: 

 
§ 1. 

 
Tworzy się z dniem 1 września 2010 roku Zespół Szkół w Kaletach, w skład którego wchodzą: 
1) Liceum Ogólnokształcące w Kaletach, 
2) Technikum w Kaletach, 
3) Publiczne Gimnazjum im. Ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach. 
 

§ 2. 

Siedziba Zespołu Szkół mieści się w Kaletach.  

§ 3. 

Organizację Zespołu Szkół w Kaletach określa statut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr 314/XLII/2010  
Rady Miejskiej w Kaletach 
z dnia 13 lipca 2010 r. 

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W KALETACH 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Nazwa zespołu brzmi: Zespół Szkół w Kaletach. 
2. Zespół Szkół w Kaletach, zwany dalej „Zespołem", używa nazwy w pełnym brzmieniu na 
tablicach urzędowych, świadectwach, pieczęciach urzędowych. 
3. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Publiczne 
Gimnazjum im. Ks. Pawła Rogowskiego. 
4. Pełna nazwa Liceum Ogólnokształcącego brzmi: Zespół Szkół w Kaletach Liceum 
Ogólnokształcące, ul. 1 Maja 4, 42-660 Kalety. 
5. Pełna nazwa Technikum brzmi: Zespół Szkół w Kaletach Technikum, ul. 1 Maja 4, 42-660 Kalety. 
6. Pełna nazwa Publicznego Gimnazjum brzmi: Zespół Szkół w Kaletach Publiczne Gimnazjum im. 
Ks. Pawła Rogowskiego, ul. 1 Maja 4, 42-660 Kalety. 
7. Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w Kaletach przy ul. 1 Maja 4. 

 
§ 2. 

 
1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Kalety. 
2. Zespół jest jednostką budżetową. 
 

§ 3. 

Nadzór pedagogiczny nad Zespołem pełni Śląski Kurator Oświaty. 

§ 4. 

Obsługę administracyjno – finansową prowadzi Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Placówek 
Oświatowych w Kaletach. 

Rozdział II Cele i zadania Zespołu 

§ 5. 

1. Zasadniczym celem kształcenia jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający 
indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne oraz wychowanie ich na 
świadomych, twórczych i odpowiedzialnych członków społeczności Rzeczypospolitej Polskiej przez: 
- wyposażenie w nowoczesną wiedzę humanistyczną, społeczną, przyrodniczą, matematyczną, 
techniczną i ekonomiczną, 
- kształtowanie humanistycznej i patriotycznej postawy uczniów oraz poszanowanie trwałych wartości 
kultury narodowej, 
- przygotowanie uczniów do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania 
zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju, wyrabianie 
wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej uczniów, ich sprawności fizycznej, a także 
nawyków dbania o rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i 
wartościową organizację czasu wolnego. 
2. Ponadto utworzenie Zespołu ma na celu usprawnienie kierowania i zarządzania placówkami 
wchodzącymi w skład tego Zespołu oraz racjonalne wykorzystanie kadry pedagogicznej, 
pracowników administracyjno-obsługowych i bazy lokalowej. 

 
 



§ 6. 
 

Szczegółowe cele i zadania szkół wchodzących w skład Zespołu, uwzględniające programy 
wychowawcze i programy profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 
danego środowiska zawierają statuty tych szkół. 
 

Rozdział III Organy Zespołu 

§ 7. 

Organami Zespołu są: 
1) Dyrektor Zespołu; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Samorząd Uczniowski; 
4) Rada Rodziców; 
5) Rada Szkoły, jeśli zostanie utworzona. 

 
§ 8. 

 
Kompetencje i obowiązki Dyrektora Zespołu: 
1) Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego, Technikum  
i Gimnazjum, a także pracodawcą zatrudnionych w tych szkołach nauczycieli oraz pracowników nie 
będących nauczycielami; 
2) Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala liczbę stanowisk pracy; 
3) Dyrektor Zespołu określa zadania pracowników, ustalając dla nich zakresy czynności obejmujące 
obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność; 
4) Dyrektor Zespołu ponadto: 
a) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz, 
b) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 
poprzez aktywne działanie prozdrowotne, 
d) realizuje uchwały Rady Szkoły, jeżeli została powołana, oraz Rady Pedagogicznej, podjęte  
w ramach kompetencji stanowiących, 
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich 
prawidłowe wykorzystanie, 
f) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu, 
g) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 
pedagogicznych, 
h) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

 
§ 9. 

 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego zadań  
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone 
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 
4. Kompetencje Rady Pedagogicznej Zespołu określają szczegółowo statuty szkół wchodzących  
w skład Zespołu. 

§ 10. 
 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co  
najmniej połowy jej członków. 
2.   Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
3.   Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

 
 
 
 



§ 11. 
 

Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i 
innych pracowników Zespołu. 

§ 12.  
  
1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być 
sprzeczny ze statutem Zespołu. 

3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  
 

§ 13. 
 
1. W Zespole działa Rada Rodziców. 
2. Kompetencje Rady Rodziców określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu. 
 

§ 14. 
 

W Zespole może być utworzona Rada Szkoły dla szkół wchodzących w skład Zespołu.  
 

§ 15. 
 

1. Wszystkie organy Zespołu informują się wzajemnie o swoich najważniejszych decyzjach i planach. 
2. Przynajmniej raz w roku Dyrektor przedstawia pozostałym organom Zespołu informacje  
o najważniejszych problemach związanych z zarządzaniem, planami rozwoju Zespołu, analizą 
efektywności nauczania i o innych istotnych zagadnieniach dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych. 
 

Rozdział IV Organizacja Zespołu 

§ 16.  

Organizację szkół wchodzących w skład Zespołu określają szczegółowo statuty tych 
szkół. 

§ 17. 
 

1. Zespół posiada bibliotekę szkolną. 
2. Szczegółowa organizacja biblioteki szkolnej, zadania nauczyciela bibliotekarza oraz zasady 
współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami określa regulamin. 

 

Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

§ 18. 

Zadania i obowiązki nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych i innych pracowników Zespołu 
określają szczegółowo statuty szkół wchodzących w skład Zespołu. 

 

Rozdział VI Uczniowie Zespołu 

§ 19. 

Prawa i obowiązki, nagrody i kary stosowane w stosunku do uczniów określają szczegółowo statuty 
szkół wchodzących w skład Zespołu. 

 



§ 20. 

Zasady rekrutacji uczniów do Zespołu określają szczegółowo statuty szkół wchodzących w skład 
Zespołu. 

 

Rozdział VII Postanowienia końcowe 

§ 21. 

1.Zespół używa pieczęci urzędowej (małej i dużej) zgodnie z odrębnymi przepisami, zawierającą jej 
pełną nazwę oraz pieczęć nagłówkową o treści: Zespół Szkół w Kaletach, ul. 1 Maja 4, 42-660 Kalety. 

2.Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład  Zespołu, 
zawierającą nazwę Zespołu. 

3.Każda ze szkół, wchodzących w skład Zespołu, posiada pieczęć urzędową odrębną dla szkół 
wchodzących w skład Zespołu. 

 
§ 22. 

 
Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu posiada odrębny statut. 

 
§ 23. 

 
Sprawy nieuregulowane statutem Zespołu rozstrzygają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu. 

 
§ 24. 

 
Wszelkie spory mogące wynikać z interpretacji postanowień niniejszego statutu rozstrzyga Rada 
Pedagogiczna Zespołu z udziałem zainteresowanych stron. 

 
§ 25. 

 
Zmiany w statucie proponuje Rada Pedagogiczna Zespołu. 

 
§ 26.  

 
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§ 27. 

 
Zespół może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny. 

 
§ 28. 

 
Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy. 
 


