Towarzystwo Edukacji Otwartej
ul. Robotnicza 36 53-608 Wrocław
tel/fax: (71) 3591444

STATUT – 2016
Zespołu Szkół „ ALA”
Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie

I.

Nazwa, siedziba i inne informacje.
1.

2.
II.

Cele i zadania Zespołu Szkół „ ALA”.

1.

2.
3.
III.

Zespół Szkół „ALA” Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie jest jednostką
organizacyjną powołaną przez Towarzystwo Edukacji Otwartej, które jest organem
prowadzącym dla niżej wymienionych placówek:
Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych „ALA”
Społeczne Liceum Ogólnokształcące „ALA”
Do Z.S. „ALA” mogą zostać włączone inne placówki.
T.E.O. w prowadzeniu szkół współdziała z ich autorem Mariuszem Budzyńskim.
Siedzibą Zespołu Szkół „ALA” jest budynek szkolny przy ul. Robotniczej 36-38
dzierżawiony od Gminy Wrocław przez Towarzystwo Edukacji Otwartej.

Celem działania Zespołu Szkół „ALA” jest realizacja autorskiego programu
„ALA” opracowanego jako wspólny dla różnego typu szkół artystycznych
i ogólnokształcących, współdziałanie w procesach wychowawczych
i edukacyjnych młodzieży szkół SLSP i SLO „ALA” oraz innych placówek
tworzących Zespół Szkół „ALA”.
Stworzenie szerokiego wachlarza możliwości rozwoju uzdolnień uczniów,
poprzez możliwość poznawania różnych dziedzin akademickich i sztuki.
Zapewnienie odpowiednich warunków pracy tworzącym go placówkom
poprzez ekonomizację działań.

Organy szkoły.
1.

2.

Organami Zespołu Szkół „ALA” są:
a)
Zarząd Zespołu Szkół „ALA”
b)
Dyrektor Z.S. „ALA”
c)
Rada Pedagogiczna Z.S. „ALA”
d)
Autor szkół „ALA”
e)
Inne organy doradczo-opiniujące
Zarząd i Dyrektor Zespołu Szkół „ALA”.
2.1. Zarząd Zespołu Szkół „ALA” jest organem Zarządczym dla Zespołu Szkół „ALA”.
W skład Zarządu wchodzą: dyrektor ZS „ALA”, dyrektorzy szkół i placówek tworzących
ZS „ALA”, autor szkół „ALA” oraz stały przedstawiciel Zarządu TEO. Posiedzenia
Zarządu zwołuje jego przewodniczący nie rzadziej niż raz na kwartał.
Postanowienia Rady zapadają w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 3/5 członków Zarządu. Zarząd wykonuje swoje postanowienia
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poprzez osobę Dyrektora Zespołu Szkół „ALA”. Zarząd spośród swojego składu wybiera
przewodniczącego.
Kompetencje Zarządu Zespołu Szkół „ALA”:
a)
Zatwierdzanie budżetu ZS „ALA” na rok szkolny.
b)
Podejmowanie decyzji o wydatkowaniu środków z funduszu
bezpieczeństwa [środki zgromadzone na lokatach] oraz przenoszeniu
środków pomiędzy działami budżetu ZS „ALA”.
c)
Wnoszenie nowelizacji statutów szkół, placówek i zespołu.
d)
Rozpatrywanie i rekomendowanie Zarządowi TEO wniosków
o włączenie do Zespołu Szkół ALA kolejnych placówek.
e)
Zatwierdzanie założeń organizacyjnych na każdy rok szkolny.
f)
Tworzenie i likwidacja specjalności w SLSP i kierunków w SLO.
2.2. Dyrektor Zespołu Szkół „ALA” jest jednoosobowym organem wykonawczym
Zarządu. Zespołu Szkół „ALA”, powoływanym i odwoływanym przez Zarząd
Towarzystwa Edukacji Otwartej na wniosek autora szkoły. Osoba powoływana na
stanowisko dyrektora może być wyłoniona w drodze konkursu.
Dyrektor Zespołu Szkół jest pracodawcą i kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich
zatrudnionych w Z.S. „ALA”. Kieruje jego bieżącą działalnością i odpowiada przed
Zarządem Towarzystwa Edukacji Otwartej za realizację celów statutowych, a zwłaszcza:
a)
Nadzoruje
organizację procesu dydaktycznego w sposób
zapewniający realizację podstaw programowych
Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
b)
Organizuje działalność szkół w sposób zapewniający bezpieczeństwo
oraz higienę pracy i nauki jej uczestnikom.
c)
Ustala w porozumieniu z organami Z.S. „ALA” roczny plan działania
i budżet zespołu szkół. Roczny plan działania i budżet zatwierdza
Zarząd Z.S. „ALA”
d)
Z wykonania budżetu i rocznego planu działania zdaje sprawozdania
przed organami Z.S. „ALA” i Zarządem T.E.O.
e)
Dysponuje środkami finansowymi i rzeczowymi stanowiącymi
majątek Zespołu Szkół „ALA”.
f)
Przewodniczy rozpatrywaniu odwołań od decyzji o przyjęciu uczniów
oraz rozpatrywaniu wniosków o odstąpienie od wydania decyzji o
usunięciu ucznia ze szkoły.
g)
Zatrudnia i zwalnia pracowników.
h)
Reprezentuje Z.S. „ALA” na zewnątrz.
Dyrektor może przekazać część swoich obowiązków i uprawnień swoim zastępcom.
3.
Rada Pedagogiczna
a)
Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół „ALA” Autorskie Licea
Artystyczne i Akademickie tworzą Rada Pedagogiczna SLSP „ALA”
obradując razem z Radą Pedagogiczną SLO „ALA” oraz radami
innych placówek wchodzących w skład Z.S. „ALA”.
b)
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Z.S. „ALA” A.L.A. i A. jest
dyrektor Zespołu Szkół „ALA”.
c)
Postanowienia i uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
obowiązują wszystkie placówki wchodzące w skład Zespołu Szkół
„ALA”. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół „ALA” nie przeprowadza i
nie podejmuje uchwał w sprawach klasyfikowania i promowania
uczniów (słuchaczy) poszczególnych szkół i placówek.
d)
Zadaniem Rady Pedagogicznej jest wyrażanie opinii i przedstawianie
wniosków w sprawach przedstawionych przez dyrektora Zespołu
Szkół i placówek.
e)
Dyrektor Zespołu Szkół może powierzyć Radzie inne obowiązki.
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4.

5.

IV.

Organizacja Zespołu Szkół „ALA”
1.

2.

3.
4.

5.

6.

V.

Autor koncepcji szkół ALA jest jednoosobowym organem, posiadającym inicjatywę
w zakresie reformy systemu edukacyjnego szkół, a w szczególności wprowadzania
innowacji, eksperymentów, nowych kierunków kształcenia itp.
Reprezentuje Z.S. „ALA” na zewnątrz w sprawach systemowych i programowych.
Autor ma prawo do osobistego pełnienia funkcji dyrektora Z.S. „ALA”, a w razie
rezygnacji z tego uprawnienia, ma prawo wskazania oraz akceptacji osoby, której
Zarząd T.E.O. powierza tę funkcję.
W Z.S. „ALA” mogą działać inne organy doradczo-opiniujące, w skład których mogą
wchodzić wyłącznie uczniowie szkół ALA we Wrocławiu, ich rodzice lub prawni
opiekunowie oraz nauczyciele szkół ALA we Wrocławiu. Organ musi spełniać niżej
określone warunki:
a)
uchwalić regulamin działania zgodny ze statutami Szkoły, Z.S.
„ALA” i T.E.O., który określi nazwę, cele działalności i sposób
wyłaniania przedstawicieli;
b)
regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Z.S. „ALA”.

Organizację Zespołu Szkół „ALA” w danym roku szkolnym określa dyrektor
w arkuszu założeń organizacji na podstawie przedstawionych założeń organizacyjnych
poszczególnych placówek. Założenia organizacyjne Zespołu Szkół „ALA” zatwierdza
Zarząd ZS „ALA”.
Założenia organizacyjne Zespołu Szkół „ALA” zawierają liczbę pracowników szkoły
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych oraz ogólną liczbę godzin przedmiotów
i zajęć.
Zajęcia edukacyjne realizowane w szkołach odbywają się w grupach
międzyszkolnych.
Realizacja zajęć edukacyjnych prowadzonych w grupach międzyszkolnych
dokumentowana jest jednym dziennikiem MEN I/6. Do dziennika wpisuje się
wszystkich uczestników zajęć, program zajęć i tematy zajęć oraz konsultacji. W
dzienniku odnotowuje się frekwencję oraz oceny bieżące i semestralne uczniów.
Dokumentację procesu nauczania prowadzi się dla każdej ze szkół odrębnie zgodnie z
odpowiednim rozporządzeniem, z tym że w dziennikach MEN- I/3 nie dokonuje się
wpisu tematów zajęć realizowanych w grupach międzyszkolnych.
Tygodniowy rozkład zajęć wynikających z organizacji Zespołu Szkół „ALA” ustalają
we wzajemnym porozumieniu dyrektorzy placówek, a zatwierdza dyrektor Zespołu
Szkół „ALA”.

Finansowanie i majątek Zespołu Szkół „ALA”.
1.

Działalność Zespołu Szkół „ALA” oraz placówek wchodzących w jego skład finansowana jest ze środków uzyskanych z:
a)
wpisowego (które po uiszczeniu nie podlega zwrotowi nawet w razie
nie podjęcia nauki) oraz czesnego,
b)
dotacji ustawowych, darowizn i innych subwencji,
c)
prowadzenia kursów i szkoleń
d)
środków wypracowanych na rzecz szkoły w wyniku działań
podjętych przez uczniów, ich rodziców lub nauczycieli, np.
prowadzenie szkolnego sklepiku, bufetu itp.
e)
innych źródeł,
f)
wysokość czesnego ustala Zarząd T.E.O. na wniosek dyrektora Z.S.
„ALA” złożony w porozumieniu Zarządem Z.S. „ALA”,
g)
majątek Zespołu Szkół „ALA” stanowi wyodrębnioną część majątku
Towarzystwa Edukacji Otwartej,
h)
środki finansowe gromadzone są na koncie Zespołu Szkół „ALA”
Autorskie Licea Artystyczne,
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i)
j)

k)

l)

Zespół Szkół „ALA” prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Wydatkowanie środków ZS „ALA” określane jest Budżetem ZS
„ALA”. Planowanie budżetu obejmuje rok szkolny w okresie od
1 października roku bieżącego do 31 września kolejnego roku
kalendarzowego. Budżet winien być ustalony i zatwierdzony do dnia
30 września bieżącego roku szkolnego. Tryb uchwalania, pozycje
budżetu i możliwości jego modyfikacji opisuje Regulamin Budżetu
ZS „ALA” uchwalany przez Zarząd Zespołu Szkół „ALA”.
Towarzystwo Edukacji Otwartej zapewnia bazę materialną dla
prowadzonej przez ZS „ALA” działalności łącznie z pełnym
wyposażeniem, mediami oraz zapewnia warunki określone w
przepisach P.Poż, BHP i SANEPID.
W związku z kosztami wynikającymi z dzierżawy i utrzymania w/w
obiektu Towarzystwo Edukacji Otwartej wystawia odpowiednie noty
obciążeniowe w rozliczeniu miesięcznym zgodnie z przyjętym
regulaminem.

Postanowienia końcowe.

VI.

1.
2.

3.

VII.

Zmiany w statucie dokonywane są w trybie przewidywanym dla jego uchwalenia
i wymagają akceptacji Autora szkoły.
Likwidacja Z.S. „ALA” wymaga zgody Autora, Zarządu T.E.O. i musi być
skonsultowana ze wszystkimi organami .
O likwidacji Z.S. „ALA” z końcem roku szkolnego Zarząd T.E.O. powiadamia
rodziców, uczniów, odpowiednie władze oświatowe oraz gminę, na terenie której jest
położona szkoła, na 6 miesięcy przed zamierzonym terminem likwidacji.

Statut po poprawkach wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

Zarząd Towarzystwa Edukacji Otwartej

Dyrektor Zespołu Szkół „ALA”
Brygida Dziatkiewicz-Buś
Autor koncepcji szkół ALA
Mariusz Budzyński
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