Podstawa prawna: art. 98 ust. 1 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 996, 1000, 1290 i 1669 z późniejszymi
zmianami).

Z dniem 14 grudnia 2018r. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Muzycznych
im. Feliksa Rybickiego w Tychach uchwala, co następuje:

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Feliksa Rybickiego
w Tychach
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Rozdział 1
Informacje o zespole

§1
1.

Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego zwany dalej „zespołem” jest
jednostką organizacyjną Miasta Tychy powołaną w celu wspólnego zarządzania
szkołami wchodzącymi w skład zespołu, działającą na podstawie art. 91 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”.

2.

3.

W skład zespołu wchodzą:
1)

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Feliksa Rybickiego,

2)

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.

W zespole funkcjonuje jeden Dyrektor, jedna Rada Pedagogiczna, jedna Rada
Rodziców i jeden Samorząd Uczniowski.

4.

Siedzibą szkoły jest budynek przy al. Niepodległości 53 w Tychach.

5.

Szkoła posługuje się pieczęcią nagłówkową, na której widnieje nazwa: „Zespół
Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego” oraz dane kontaktowe zespołu.

§2
1.

Zespół jest jednostką budżetową. Nadzór nad działalnością zespołu w zakresie
spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Miasto Tychy.

2.

W zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań szkół
wymienionych w § 1 ust 2.

3.

Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.

§3
Szkoły wchodzące w skład zespołu, wymienione w § 1 ust 2, posiadają odrębne
statuty.
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Rozdział 2
Cele i zadania zespołu

§4
1.

Zadaniem zespołu jest:
1)

zapewnienie warunków do realizacji celów i zadań statutowych szkół
wchodzących w skład zespołu,

2)

prowadzenie wspólnej polityki kadrowej,

3)

organizowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom szkół wchodzących w
skład zespołu równego dostępu do biblioteki oraz instrumentów muzycznych.
Rozdział 3
Organy zespołu

§5
Organami zespołu są:
1)

Dyrektor zespołu,

2)

Rada Pedagogiczna zespołu,

3)

Rada Rodziców zespołu,

4)

Samorząd Uczniowski zespołu.
§6

1.

Dyrektor zespołu jest jednoosobowym organem wykonawczym zespołu oraz
szkół wchodzących w skład zespołu pełniącym funkcje zarządcze.

2.

Dyrektor

wykonuje obowiązki, a także

posiada uprawnienia

określone

w odrębnych przepisach dla:
1)

kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza;

2)

kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
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3)

organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno- prawnych na podstawie odrębnych przepisów;

4)

dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Feliksa Rybickiego
oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia;

5)
3.

organu nadzoru pedagogicznego dla szkół wchodzących w skład zespołu.

Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.

4.

Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy zespołu i realizacji przypisanych mu zadań.
§7

1.

W przypadku nieobecności w

pracy dyrektora jego obowiązki i uprawnienia

przejmuje wicedyrektor.
2.

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień wicedyrektora określa dyrektor.

§8
1.

Rada Pedagogiczna zespołu jest organem kolegialnym w zakresie realizacji za
dań statutowych szkół wchodzących w skład zespołu.

2.

W skład rady pedagogicznej zespołu wchodzą wszyscy zatrudnieni nauczyciele.

3.

Przewodniczącym rady pedagogicznej zespołu jest dyrektor.

4.

Rada pedagogiczna działa na podstawie wewnętrznego regulaminu.

§9
1.

Rada Rodziców zespołu jest organem kolegialnym złożonym z rodziców uczniów
szkół wchodzących w skład zespołu, pracującym w oparciu o wewnętrzny regulamin, działającym w granicach kompetencji określonych w ustawie i statutach
szkół. Może występować do dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu.

2.

W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów szkół wchodzących
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w skład zespołu.
3.

Wybory przeprowadza się

na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku

szkolnym.

§ 10
1.

Samorząd Uczniowski jest organem kolegialnym złożonym z uczniów szkół
wchodzących w skład zespołu, działającym w granicach kompetencji określonych w ustawie i statutach szkół. Może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkół.

2.

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o stosowny regulamin.
Rozdział 4
Organizacja pracy zespołu

§ 11
1.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy zespołu opracowany przez dyrektora na
podstawie planu zajęć oraz planu finansowego.

2.

Zespół organizuje wspólną bibliotekę wypełniającą zadania bibliotek szkół
wchodzących w skład zespołu.

3.

W zespole organizuje się wspólne dla uczniów szkół wchodzących w skład zespołu zajęcia z przedmiotów chór i orkiestra, zespół wokalny, zespoły instrumentalne.
Rozdział 5
Nauczyciele oraz inni pracownicy zespołu
§ 12

Dyrektor zespołu jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych
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zatrudnionych do wykonania zadań zespołu w tym do wykonania zadań szkół
wchodzących w skład zespołu.
1.

W zespole tworzy się stanowiska wicedyrektorów zespołu.

2.

W zespole tworzy się stanowiska kierowników sekcji.

3.

W zespole działają sekcje:

4.

1)

przedmiotów ogólnomuzycznych,

2)

fortepianu,

3)

instrumentów smyczkowych i gitary,

4)

instrumentów dętych, akordeonu i perkusji.

Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników szkoły określają statuty szkół.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 13
Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Pedagogiczna lub Rada Miasta
Tychy w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 14
1.

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej.

2.

Niniejszy jednolity tekst statutu Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa
Rybickiego w Tychach wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. 14 grudnia
2018r.

3. Traci moc prawną dotychczasowy statut szkoły.
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