Zatacznik
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Rady Gminy Goczatkowice-Zdroj
zdnia 02.01.2007 r.

STATUT

GMINNEGO
W

ZESPOLU

OSWIATY

GOCZALKOWICACH-ZDROJU

Rozdzial 1

Postanowienia ogolne

Ilekroc w dalszych przepisach jest mowa o:

I / Zespole - nalezy przez to rozumiec Gminny Zespot Oswiaty w Goczalkowicach-Zdroju,
2/ szkole- nalezy przez to rozumiec przedszkole, szkole. podstawowa, i gimnazjum.

Gminny Zespol Oswiaty (GZO) jest jednostkfi organizacyjna^ Gminy Goczalkowice-Zdroj
dzialaja.ca w formie jednostki budzetowcj, reali7.i\j^C!\cz?sc budzelu Gminy w dziale
,,Oswiata i wychowanie" oraz w dziale ..Edukacyjna opieka wychowawcza'".

Gminny Zespol Oswiaty dziala na podstawie nastqpuj^cych przepisow :

1) ustawa Z dnia 8 marca 1990r. o samorza^dzie gminnym (Dz. U. 7. 2001r. Nr 142 poz. 1591

z pozn. zm.)

2) ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,

zpozn. zm.)

3. ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o fmansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z pozn. zm.).

Zespot obejmuje zasie.giem swego dzialania szkoiy znajdujace si? na lerenie Gminy
Goczatkowice-Zdroj.

Siedziba Zespoiu miesci si? w Goczatkowicach-Zdroju.

Rozdzial 2
Cele i zadania Zespolu

Podstawowym celem dzialalnosei Zespolu jest prowadzenie obsiugi administracyjnej,
flnansowej i organizaeyjnej szkol, dla ktorych Gmina Goczaikowice-Zdroj jest organem
prowadzacym, a takze wykonywanie innych zadan w zakresie systemu oswiaty powierzonych
Gminie, a okreslonych w przepisach.

Do zadan Zespohi nalezy w szezego loose i:

1)

4)

tworzenie planu finansowego szkol i przedszkoli w oparciu o propozycje budzetu
przedstawione przez dyreklorow szkol i przedlozenie go Wojtowi Gminy,
gospodarowanie srodkami finansowymi z budzetu gminy,
prowadzenie obslugi finansowo-ksiegowej placowek oswiatowych,
prowadzenie dokumentacji ptacowej pracownikow oswiaty oraz dokonywanie

5)

rozliczeh z urzedem skarbowym i ZUS-em
planowanie i nadzorowanie inwentaryzacji w szkolach,

6)

nadzorowanie dyscypliny finansowej i budzetowej w szkolach.

7)

prowadzenie spraw kadrowych dyrektorow szkol,

2)
3)

8)
9)
10)

11)
12)

opiniowanie

arkuszy organizaeyjnych

szko!

i

przedkladanie

ich Wojtowi

do

zatwierdzenia

przedstawianie Radzie Gminy i Wojtowi Gminy rocznyeh i okresowych sprawozdan z
realizacji zadaii statutowydi Zespolu w ukladzie rzeczowym i finansowyin,
prowadzenie sprawozdawczosci oraz sporzadzanie sprawozdan w zakresie
realizowanych zadan rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeri itp., w tym sprawozdan
w ramach systemu inibrmacji oswiatowej

sporzadzanie sprawozdan i informacji na potrzeby innych organow uprawnionych do
sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie oswiaty

wspoldzialanie ze szkolami

i innymi sluzbami w zakresie organizacji nauczania

specjalnego oraz organizacji .,zielonych szkol",
13)

organizowanie dowozu dzieci do szkol

15)

ekologicznych oraz profilaktyka^ zdrowoln^ dzieci i mlodziezy szkolnej
prowadzenie spraw zwia.zanych z doskonaleniem zawodowym oraz

14)

16)
17)
18)
19)

20)

prowadzenie

spraw

zwiazanych

?

organizacji

i

finansowaniem

warszlalow
awansem

zawodowym nauczyeieli

prowadzenie spraw zwiazanych z udzielaniem uczniom pomocy materialnej
prowadzenie spraw zwiazanych z organizacja nauczania indywidualnego

prowadzenie spraw zwiazanych z organizacji wypoczynku dzieci i mlodziezy
prowadzenie spraw zwiazanych z organizaeja^ konkursow, zawodow, turniejow i
przeglajiow

prowadzenie

spraw

zwiazanych

z

udzielaniem

dofinansowania

zatrudnienia

mlodocianych pracownikow

21)
22)

konlrola realizacji obowia/ku nauki mlodziezy w wieku 16-18 lat
podejmowanie dzialah i czynuosci w celu przedstawienia Wojtowi Gminy i Radzie
Gminy propozycii dotyezacych funkejonowania oswiaty oraz projektow odpowiednich
uchwal i zarz^dzeii wynikajacych z ustawowyeh zadaii organu prowadzacego szkoly,

sporzadzanie symulacji wynagrodzeii oraz opracowywanic projektow uchwal w
sprawach wynagrodzeii nauczycieli oraz pracownikow administraeji i obslugi
sporzadzanie opinii oraz wnioskow w sprawach pracowniczych, w tym wyste_powanic
z wnioskami o nagrody i wyroznienia

wyst^powanie z wnioskami o dolacje i lundusze zewne_trzne na realizacj? zadari o
charakterze edukaeyjnym

wykoiivwanie innych zadati w zakresie systemu oswiaty powierzonych Gminie, nie
zastrzezonych ustawami do kompelencji Rady Gminy lub Wojta Gminy.

Rozdziat 3
Organizacja Zespolu

1. Zespoiem kieruje Kierownik, ktorego zatrudnia i zwalnia Wojt Gminy na podstawie
umowy o prac?.

2. Szczegotowy zakres obowia,zkow Kierownika Zespolu ustala Wojt Gminy.

Struklure i zasady iunkcjonowania Zespolu okresla regulamin organizacyjny opracowany
przez Kierownika, a zalwierdzany przez Wojta Gminy.

1. Kierownik Zespolu dziala jednoosobowo na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Wojta Gminy.

2. Kierownik reprezentuje Zespol na zewnajrz.

1. Kierownik jest pracodawc^ dla zatrudnionych w Zcspole pracownikow.

2. Kierownik ustala zakres obowiazkow i odpowicdzialnosci pracownikow Zespolu.

Zastejistwo podczas nieobecnosci Kierownika sprawuje Glowny Ksiegowy Zespolu lub inna
osoba upowazniona przez Kierownika.

C'elem wykonywania swoich zadari Kierownik wspolpracuje w szczegolnosci z :
1) Kuratorium Oswiaty w Katowicach

2) Urzejiem Gminy w Goczalkowicach-Zdroju, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz
innymi jednostkami samorza^du terytorialnego

3) zwiazkami zawodowymi dziateijacymi w zakresie oswiaty,
4) Poradni^Psychologiczno-Pedagogiczna^w Pszczynie, Zespolem Opieki Zdrowotnej i
innymi jednostkami.

5) klubami sportowymi i innymi stowarzyszeniami.

Wymagania kwalifikacyjne pracownikow oraz zasady ich wynagradzania regulujq. odr^bne
przepisy.

Rozdzial 4
Maj^tek i gospodarka finansowa

Gminny Zespoi Oswiaty jako jednostka budzetowa prowadzi gospodark? finansowa^ na

zasadach okreslonych w ustawie o tmansach publicznych i jest fmansowany z budzetu
Gminy uchwalanego corocznie przez Rad^ Gminy.

1. Podstawa gospodarki fraansowej Zespohijest roczny plan finansowy.

2. Opracowanie rocznego planu finansowego oraz jego realizacja nalezy do obowiazkow
kierownika.

Zespo! posiada wtasny rachunek bankowy, ktorym dysponuje samodzielnie.

Zespol zarzadza mieniem przekazanym na zasadzie odr?bnych ustaleii.

Rozdziai 5
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany w statucie moga. bye dokonywane w trybie wtasciwym dla jego uchwalenia.

WICE

ICZ^CY
M1NY

Tzealaw Furczyk

