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ZE§POŁU PLACOWEK oŚwlłTowYCH
W LIMANOWEJ

1. Zespółnosi nazwę ,,ZespółPlacówek oświatowych w Limanowej''.
2. W skład Zespołuwchodzą:

1) Międzyszkolny ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego (MoS),
2) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Limanowej (Poradnia),

3) Szkolne Sezonowe Schronisko Młodzieżowe w Limanowej, Tymbarku, DobĘ,
Mszanie Dolnej, Porębie Wielkiej oraz Lubomierzu (SSSM).

3. Siedzibą Zespołu jest Limanowa.

4. Zespół mieści się w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 8.

5, ZesPÓł realizuje swoje zadania takzę w innych obiektach na teręnie powiatu
limanowski e go na zas adach uz go dni ony ch z zar ządc ami tych o biektów.

6. Organem prowadzącym zespół jest Powiat Limanowski.

7. Nadzór pedagogiczny nad zespołem sprawuje Małopolski kurator oświaty.

§2

ZesPÓłrcalizuje ce\ę i zadania określone w statutach placówek wchodzących w jego skład.

§3

Organami Zespołu są:

1) dyrektor Zespołu,

2) rada pedagogiczna Zespołu.

DYrektor wYkonuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta
NauczYciela, atakŻe innych przepisach prawa, w szczególności dotyc zącychdyrektora

§1

l.

2.



j ako kierownika j ednostki finansów publicznych, pracodawc y oruz kierownika zal<Ładu

pracy.

3. Radę pedagogiczną Zespołu tworzą członkowie rad pedagogicznych placówek

wchodzących w skład Zespołu,

4. Przęwodni czącymrady pedagogicznej Zespołu jest dyrektor Zespołu.

5. Zakręs kompetencji rady pedagogicznej obejmuje §prawy dotyczące fuŃcjonowania

zespołu jako całości w obszarze zadai określonych dla rady pedagogicznej w ustawie

o systemie oświaty.

6. Rady pedagogiczne placówek tworzących Zespół zachowują swoją odrębnoŚĆ

w zakre sie spraw dotyczących ich dziaŁalno ści statutowej .

§4

1. W Zespole mogą być tworzone stanowiska kięrownicze:

1) wicedyrektora ds, Poradni,

2) wicedyrektora ds, MOS i SSSM.

2. Wicedyrektor ds. Poradni działaw imieniu i zupowużnienia dyrektora Zespołu w celu

realizaĄi zadń i celów określonych w statucie Poradni, a w szazegÓlnoŚci sprawuje

nadzór pedagogiczny nad Poradnią.

3. Wicedyrektor ds. MOS i SSSM działa w imieniu i z upowńnienia dyrektora Zespołu

w celu rcdrizacjizadafii celów określonych w statutach tych jednostek.

4. Zaktęs zadai nauczycieli oraz formy ich ręa|izacji, a także ptawa i obowiązki

uczestników zĄęó organizowanych przez MOS, osób korzystających ze schronisk,

atakżę pomocy Poradni określają statuty tych placówek.

5. W Zespole zatrudnieni są nauczycie\ę oruzpracownicy administracji i obsługi.

6. Zadaniaposzczególnych pracowników administracji i obsługi okręśla dyrektor ZesPołu

w zakresach czynności.

7. Szczegółową organizację działania Zespołu w danym roku szkolnym okreŚla arkusz

organizacji opracowany ptzęz dyrektora Zespołu do dnia 30 kwietnia każdego roku.

W arkuszu organizacji zespołu określa się w szczególności: liczbę pracowników

Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę

godzin zajęó finansowanych za środków przydzielonych przez organ prowadzącY.

Arkusz orgańzacjiZespołu zŃwięrdzaorgan prowadzący do dnia ż5 mĄa.



§5

1. Zespół postda pieczęć urzędową

2. Placówki wchodzące w skład Zespofu uĄnłają pieczęci zgodnie z odrębnYmi

przepl§aml.

3. Zespoł jest jędnostką budżetową.

ą. dy p,rowadzenia przez Zespćń gospodarki finansowej i matęrialnej oraz za§ady

prowadz_gnia i przochowywania właśoiwej dla Zespofu dokumerrtacji określają odrębre ,

przepl§y.

PR.aEWoDNIcuĄcY

RADY PEDAGOGICaNEJ


