
STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK MŁODZIEŻOWYCH 

„BURSA” W GRUDZIĄDZU 
 

 

Rozdział I. 

 
Przepisy definiujące. 

§ 1. 
 

Ilekroć w dalszych w przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

  1) zespole – należy przez to rozumieć Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu, 

  2) bursie – należy przez to rozumieć Bursę Szkolną w Grudziądzu, 

  3) schronisku – należy przez to rozumieć Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Grudziądzu, 

  4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. 

Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), 

  5) statucie – należy przez to rozumieć statut Zespołu Placówek Młodzieżowych w Grudziądzu, 

  6) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora zespołu, 

  7) wychowankach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów gimnazjum, szkół 

ponadgimnazjalnych zamieszkujących w bursie i szkolnym schronisku młodzieżowym oraz ich 

rodziców lub prawnych opiekunów, 

  8) organie prowadzącym zespół – należy przez to rozumieć gminę-miasto Grudziądz, 

  9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć kujawsko- pomorskiego 

Kuratora Oświaty. 

 

Rozdział II. 

 
Nazwa i siedziba zespołu. 

§ 2. 

 

1. Nazwa placówki: Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu. 

2. W skład Zespołu Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu wchodzą: 

  1) Bursa Szkolna w Grudziądzu, 

  2) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Grudziądzu. 

3. Zespół jest jednostką organizacyjną gminy-miasta Grudziądz. 

4. Siedzibą zespołu jest 10 – cio kondygnacyjny budynek w Grudziądzu przy ulicy gen. J. Hallera 

37. 

 

 

Rozdział III. 

 
Cele i zadania zespołu. 

§ 3. 
 

1. Realizacja celów i zadań zespołu wynika w szczególności z: 

  1) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. z późniejszymi zmianami /Dz. U. z 

2004r. nr 256, poz. 2572, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/, 



  2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 marca 2005r. w sprawie rodzajów i 

szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych 

placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych 

placówkach /Dz. U. z 2005r. nr 52, poz. 467/, 

  3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 marca 2005r. w sprawie 

ramowych statutów placówek publicznych /Dz. U. z 2005r. nr 52, poz. 466/; Ustawa o Systemie 

Oświaty z dnia 07 września 1991r. z późniejszymi zmianami /Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, 

tekst jednolity z późniejszymi zmianami/; 

  4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 października 2005r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 

warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności 

wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach /Dz. U. z 2005r. nr 212, poz. 1767 

z późniejszymi zmianami/; 

  5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów 

szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców; 

  6) innych aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji zawartych w w/w ustawach. 

2. Cele i zadania bursy szkolnej oraz szkolnego schroniska młodzieżowego określają odpowiednio 

ich statuty. 

 

 

Rozdział IV. 

 

Organ prowadzący i inne informacje. 

§ 4. 
 

1. Organem założycielskim zespołu jest gmina-miasto Grudziądz. 

3. Organem prowadzącym zespół jest gmina-miasto Grudziądz. 

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje kujawsko –pomorski Kurator Oświaty. 

 

 

Rozdział V. 

 
Organy zespołu i ich kompetencje. 

§ 5. 
 

1. Organami zespołu są: 

  1) dyrektor, 

  2) rada pedagogiczna – tylko dla bursy szkolnej, 

  3) samorząd wychowanków – tylko dla bursy szkolnej. 

2. Organy zespołu prowadza swoja działalność w ramach kompetencji określonych przepisami 

prawa oraz statutami i regulaminami bursy i schroniska. 

 

§ 6. 

 

Zespołem kieruje dyrektor, który jest kierownikiem i organizatorem całokształtu działalności 

placówki, realizuje zadania na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej działalności. 

 



Rozdział VI. 

 
Organizacja Zespołu. 

§ 7. 

 

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze 

organizacyjne bursy szkolnej i szkolnego schroniska młodzieżowego. 

 

 

Rozdział VII. 

 
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników zespołu. 

§ 8. 
 

1. Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i 

pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których jest mowa w ust. 1 regulują odrębne 

przepisy. 

3. Szczegółowe zadania i obowiązki dla zatrudnionych w zespole nauczycieli określone są w 

statutach bursy szkolnej i szkolnego schroniska młodzieżowego. 

 
§ 9. 

 

Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi są pracownikami zespołu. 

 

 

Rozdział VIII. 

 
Zasady rekrutacji wychowanków zespołu. 

§ 10. 
 

Zasady rekrutacji uczniów oraz dzieci i młodzieży określone są odrębnie w statutach bursy i 

schroniska. 

 

 

Rozdział IX. 

 
Prawa i obowiązki wychowanków zespołu. 

§ 11. 
 

1. Wychowankami zespołu są odpowiednio wychowankowie bursy szkolnej oraz dzieci i młodzież 

przebywająca w schronisku. 

2. Prawa i obowiązki wychowanków oraz dzieci i młodzieży określają szczegółowo statuty bursy 

szkolnej i szkolnego schroniska młodzieżowego. 

 



Rozdział X. 

 
Gospodarka finansowa zespołu. 

§ 12. 

 

1.Zespół jest jednostka organizacyjną gminy-miasta Grudziądz, finansowo wyodrębnioną, 

prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych. 

 

2. Podstawą gospodarki finansowej zespołu jest plan dochodów i wydatków. 

 

Rozdział XI. 

 
Postanowienia przejściowe i końcowe. 

§ 13. 
 

1. Zespół używa pieczęci urzędowej zawierającej: nazwę zespołu, adres. Pieczęć może także 

zawierać: numer telefoniczny, numer statystyczny regon oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 

zespołu. 

2. Bursa Szkolna używa pieczęci urzędowej zawierającej: nazwę bursy szkolnej, adres. Pieczęć 

może także zawierać: numer telefoniczny, numer statystyczny regon oraz numer identyfikacji 

podatkowej NIP zespołu. 

3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe używa pieczęci urzędowej zawierającej: nazwę szkolnego 

schroniska młodzieżowego, adres. Pieczęć może także zawierać: numer telefoniczny, numer 

statystyczny regon oraz numer identyfikacji podatkowej NIP zespołu. 

§ 14. 
 

1. Zespół może posiadać własny sztandar, godło, imię oraz ceremoniał placówki. 

§ 15. 

 

1. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne 

przepisy. 

§ 16 
 

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 17. 
 

1. Statut Zespołu Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu nie powoduje utraty mocy przez 

statuty placówek wchodzących w skład zespołu. Tracą moc jedynie te postanowienia zawarte w 

statutach połączonych placówek, które zostały odmiennie uregulowane w statucie zespołu. 

§ 18. 
 

1. Dokonywanie zmian w statucie zespołu odbywa się w trybie określonym przez ustawę. 
 
Statut znowelizowany uchwałą nr 4/2007/2008 z dnia 02 września 2007 roku. Rady Pedagogicznej 
Bursy Szkolnej w Grudziądzu. 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
mgr Tadeusz Osicki 


