Statut
Zespołu Szkół Jezuitów
im. Św. Stanisława Kostki w Gdyni
Rozdział I
Nazwa Zespołu, siedziba i skład oraz inne informacje
§1
1. Zespół Szkół, którego dotyczy statut używa nazwy: Zespół Szkół
Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Gdyni .
2. Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w Gdyni przy ulicy Tatrzańskiej 35,
Tel. 58-661-61-80
3. Właścicielem budynki i działki jest Prowincja Wielkopolsko –
Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego w Warszawie.
4. Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół jest Prowincja Wielkopolsko –
Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego w Warszawie z siedzibą
w Warszawie, ul. Ludwika Narbutta 21, 02-536 Warszawa.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty
w Gdańsku.
§2
1. W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:
a. Szkoła Podstawowa Jezuitów z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św.
Stanisława Kostki w Gdyni
b. Ogólnokształcące Liceum Jezuitów z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Św. Stanisława Kostki w Gdyni
§3
2. Szczegółowe informacje o placówkach wchodzących w skład Zespołu
Szkół zawierają statuty poszczególnych szkół.
Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
a. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Jezuitów im. Św.
Stanisława Kostki w Gdyni.

b. Szkole Podstawowej - należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa
Jezuitów z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Stanisława Kostki
w Gdyni
c. Liceum – należy przez to rozumieć Ogólnokształcące Liceum
Jezuitów z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Stanisława Kostki
w Gdyni.
d. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019, poz. 1481).
e. Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148,
1148 i 1287).
f. Prowincja – należy przez to rozumieć Prowincja Wielkopolsko –
Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego w Warszawie.
g. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół
Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Gdyni.
Rozdział II
Cele i zadania Zespołu
§4
1. Zespół został powołany na mocy aktu założycielskiego Przełożonego
Prowincji z dnia 18 lipca 2017 roku.
2. Zespół jest placówką oświatową, nad której działalnością w zakresie
spraw finansowych i administracyjnych sprawuje nadzór Prowincja.
3. Zasady gospodarki finansowo – materiałowej określają odrębne przepisy.
§5
1. W Zespole realizuje się cele i zadania określone w Ustawie i Prawie
Oświatowym oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Szczegółowy wykaz celów i zadań opiekuńczych realizowanych przez
Szkolę Podstawową i Liceum wchodzących w skład Zespołów określają
ich statuty.
§6
1. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej i Liceum
wchodzących w skład Zespołu określają poszczególne statuty.

2. W Zespole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Zajęcia dydaktyczno
– wychowawcze odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć
opracowanym z uwzględnieniem zasad BHP.
3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych
oraz przerw i ferii określają odrębne przepisy.

Rozdział III
Organy Zespołu
§7
1. Organami Zespołu są:
a. Dyrektor Zespołu,
b. Rada Pedagogiczna Zespołu,
c. Samorządy uczniowskie Szkoły Podstawowej i Liceum wchodzących
w skład Zespołu,
d. Rady rodziców Szkoły Podstawowej i Liceum wchodzących w skład
Zespołu.
§8
1. Zespołem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły Podstawowej
i Liceum
3. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora odpowiednio dla Szkoły
Podstawowej i Liceum.
§9
1. W Zespole działają odrębne Rady Pedagogiczne, Samorządy Uczniowskie
i Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej i Liceum.
2. Kompetencje Rad Pedagogicznych, Samorządów Uczniowskich i Rad
Rodziców określają statuty Szkoły Podstawowej i Liceum wchodzących
w skład Zespołu.

§ 10

1. Rady Pedagogiczne obu szkół mogą obradować na wspólnych
posiedzeniach, zwołanych na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego, albo co
najmniej 1/3 członków jednej z Rad Pedagogicznych.
2. Posiedzenie, o którym mowa w pkt. 1 dotyczą w szczególności:
a. Opiniowania organizacji pracy Zespołu, zwłaszcza tygodniowego
rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b. Opiniowania wniosków Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,
c. Opiniowania propozycji Dyrektora w sprawie przydziału
nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
d. Zatwierdzenia planu pracy Zespołu,
e. Podsumowania zakończenia roku szkolnego,
f. Uchwalenia innego niż 45 minutowego czasu trwania godziny
lekcyjnej,
g. Innych spraw istotnych dla Zespołu.
§ 11
1. Samorządy Uczniowskie wchodzące w skład Zespołu mogą obradować na
wspólnych posiedzeniach.
2. Przedmiotem obrad, o których mowa w pkt. 1 mogą być istotne dla
Zespołu sprawy.
3. Wspólne posiedzenia Samorządu Uczniowskiego zwoływane są na
wniosek Dyrektora Zespołu, opiekunów Samorządu Uczniowskiego lub
przewodniczących Samorządu Uczniowskiego.
§ 12
1. W Zespole mogą działać Rady Rodziców, odrębne dla Szkoły
Podstawowej i Liceum.
2. Rady Rodziców mogą zbierać się na wspólnych posiedzeniach.
§ 13
1. Każdy z organów Zespołu ma możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

2. Organy Zespołu mają obowiązek współdziałania między sobą. Organem
koordynującym współpracę jest Dyrektor Zespołu.
§ 14
W Zespole zatrudnia się pedagoga i psychologa szkolnego.

§ 16
Szczegółowe kompetencje organów wymienionych w § 7 pkt. 1 lit b – d
regulują statuy Szkoły Podstawowej i Liceum.

Rozdział IV
Organizacja Zespołu
§ 16
1. Podstawą prawną działalności Zespołu jest:
a. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z
2019 poz. 1484).
b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz. U. z 2019,
poz. 1148, 1078 i 1287)
2. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczno –
wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
§ 17
1. Szczególną organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określają:
a. Arkusze organizacyjne Szkoły Podstawowej i Liceum,
b. Plany nauczania Szkoły Podstawowej i Liceum,
c. Plany pracy Zespołu,
d. Plan finansowy Zespołu i inne plany określone w przepisach
szczególnych.
§ 18
Zasady i formy organizacji działalności edukacyjnej określają statuty Szkoły
Podstawowej i Liceum.

§ 19
Właściwej realizacji zadań statutowych Zespołu służy budynek szkolny wraz
wyposażeniem oraz przyległą infrastrukturą.
§ 20
Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą Zespołu organizuje
się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 21
Regulaminy pracowni przedmiotowych Zespołu, opracowane zgodnie
z zasadami BHP przez nauczycieli – opiekunów, zatwierdza Dyrektor.
§ 22
Zasady korzystania z obiektów sportowych określa regulamin opracowany przez
Prezesa Centrum Sportowego u Jezuitów.
§ 23
1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
określają odrębne przepisy.
3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników, o których
mowa w pkt. 1 sporządza dyrektor z uwzględnieniem postanowień
Kodeksu Pracy, przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie
oraz Regulaminu Pracy Zespołu.
§ 24
Statuty Szkoły Podstawowej i Liceum, które tworzą Zespół szczegółowo
określają:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cele i zadania Szkoły Podstawowej i Liceum
Organy szkoły i ich kompetencje
Organizacja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Społeczność szkolna
Finanse szkoły.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 25
1. Zespół współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami
wspierającymi działania edukacyjne.
2. Zespół prowadzi działalność wolontariacką.
3. Na zasadach określonych w ustawie w Zespole mogą działać
stowarzyszenia i organizacje dla dzieci i młodzieży.
§ 26
1. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zespół używa stempli służbowych o następującej treści:

Szkoła Podstawowa Jezuitów
Z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. św. Stanisława Kostki w Gdyni
ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
tel. 58 661 61 80 fax. 58 621 02 66
Ogólnokształcące Liceum Jezuitów
Z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. św. Stanisława Kostki w Gdyni
ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
tel. 58 661 61 80 fax. 58 621 02 66
Zespół Szkół Jezuitów
im. Św. Stanisława Kostki w Gdyni
81-313 Gdynia, ul. Tatrzańska 35
Tel. 58-661-61-80
§ 27
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 28
1. Szkoła Podstawowa i Liceum posiadają własne sztandary, godła oraz
ceremoniały.
2. Zespół może posiadać swoje własne godło.
§ 29
Zasady gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

§ 30
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
postanowienia statutów Szkoły Podstawowej i Liceum oraz przepisy
prawa oświatowego.
2. Regulaminy Zespołu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami
niniejszego Statutu, statutów Szkoły Podstawowej i Liceum oraz
przepisami prawa.
§ 31
Dokonywanie zmian w Statucie Zespołu odbywa się w trybie określonym przez
przepisy prawa.

§ 32
Statut wchodzi w życie 1 września 2019 roku.

