
 

 
 

S T A T U T 

 

 

Collegium Catholicum Bydgostiense 

Zespołu Szkół Katolickich 

Pomnika Jana Pawła II 

w Bydgoszczy 

Art. 1  

1. Zespół nosi nazwę: Collegium Catholicum Bydgostiense Zespół Szkół Katolic-

kich Pomnik Jana Pawła II i ma siedzibę w Bydgoszczy przy ulicy Nowodwor-

skiej 17 w obiekcie stanowiącym własność organu prowadzącego. 

2. Organem prowadzącym zespół jest Diecezja Bydgoska reprezentowanego przez 

każdorazowego Biskupa Diecezji Bydgoskiej, mającego siedzibę w Bydgoszczy.  

3.  Zespół został utworzony dla celów organizacyjnych, obsługi szkół wchodzących  

w jego skład. 

4. W skład zespołu wchodzą: 

1) Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha,  

2) I Katolickie Gimnazjum im. króla Jana III Sobieskiego, 

3) I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego. 
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Art. 2  

1. Dyrektora zespołu ustanawia organ prowadzący szkoły wchodzące w skład zespołu. 

2. Dyrektor zespołu jest dyrektorem każdej szkoły wchodzącej w jego skład. 

Art. 3  

1. Szkoły wchodzące w skład zespołu zachowują odrębność jako jednostki funkcjonu-

jące w ramach systemu oświaty. 

2. Odrębność, o której mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności: 

1) statutu szkoły, 

2) rady pedagogicznej,  

3) wpisywania i wykreślania z ewidencji szkół oraz uzyskiwania zezwolenia lub 

jego utraty w przypadku szkoły publicznej, 

4) dotowania uczniów w poszczególnych szkołach oraz rozliczania dotacji, 

5) składania sprawozdań statystycznych, 

6) innych spraw określonych odrębnymi przepisami. 

Art. 4  

1. Zespół umożliwia szkołom wchodzącym w jego skład korzystanie w szczególności:  

1) ze wspólnej biblioteki, czytelni oraz centrum multimedialnego, 

2) ze wspólnych pracowni przedmiotowych oraz klasopracowni, 

3) ze wspólnej kaplicy,  

4) ze wspólnej stołówki, auli, sali gimnastycznej.  

2. Zespół stanowi podmiot obsługujący sprawy kadrowe i zatrudnienie nauczycieli 

oraz innych pracowników szkół.  

3. Zespół jest płatnikiem podatku od osób fizycznych, płatnikiem składek ubezpie-

czeniowych oraz podmiotem obsługującym inne zadania na podstawie odrębnych 

przepisów. 

Art. 5  

1. Zespół podlega nadzorowi organu założycielskiego, a jego działalność podlega kon-

troli odpowiednio:  

1) władz samorządowych w zakresie korzystania z dotacji,  

2) organów podatkowych w zakresie podatku od osób fizycznych,  

3) ubezpieczeń w zakresie określonym odrębnymi przepisami, 

4) odpowiednich służb upoważnionych i określonych przepisami prawa. 

2. Nadzorowi pedagogicznemu podlega działalność zespołu w zakresie określonym 

ustawą o systemie oświaty. 
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Art. 6  

1. Dyrektor prowadzi gospodarkę finansową zespołu wg zasad określonych przez or-

gan założycielski z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 

Art. 7  

1. Zespół posługuje się pieczątka podłużną z napisem: 

Collegium Catholicum Bydgostiense 

Zespół Szkół Katolickich 

Pomnik Jana Pawła II 

ul. Nowodworska 17 

85-120 Bydgoszcz 

 

 

 

 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2008 r.  

 

 

 

L.dz. 305/2008/Bp 

 

 

Bydgoszcz, 18.04.2008 r. 

/–/ ks. Lech Bilicki 

Kanclerz Kurii Bydgoskiej 

/–/ + Jan Tyrawa 

Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej 

 


