
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach 

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO 

OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943  

ze zm.); 

 

Określenia 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o Zespole – należy  przez to rozumieć „Zespół Szkolno- 

Przedszkolny w Przyszowicach”. 

2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o ustawie o systemie oświaty należy przez to 

rozumieć ustawę  z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz.  2572 z późniejszymi zmianami). 

3. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową 

im. Karola Miarki  w Przyszowicach. 

4. Skreślony 

5. Ilekroć w statucie jest mowa o przedszkolu  należy przez to rozumieć Gminne 

Przedszkole w Przyszowicach. 

6. Ilekroć jest mowa o statucie należy przez to rozumieć Statut Zespołu. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach. 

2. Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Przyszowicach przy ulicy Szkolnej 4. 

§ 2 

1. Obwody szkół  stanowi miejscowość Przyszowice. 

2. Nie wyznacza się obwodu dla przedszkola. 

§ 3 

1. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą następujące jednostki: 

1) skreślony 

2) ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Przyszowicach, 

3) Gminne Przedszkole w Przyszowicach, w którym dzieci realizują obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne. 

2. Bazę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą stanowi baza jednostek wchodzących w 

skład Zespołu. 



§ 4 

1. Organem prowadzącym Zespół  jest Gmina Gierałtowice. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Śląski Kurator Oświaty 

w Katowicach. 

3. Jednostki wchodzące w skład Zespołu zachowują dotychczasowe statuty, pod 

warunkiem, że nie są  one sprzeczne z zapisami niniejszego statutu. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania 

§ 5 

1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i wydanych na 

jej postawie aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych 

koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej. 

2. Statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu szczegółowo precyzują cele, zadania 

i sposób ich realizacji. 

 

Rozdział 3 

Organy  Zespołu 

§ 6 

1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców jednostek 

wchodzących w skład Zespołu. 

2. Rady pedagogiczne działają w ramach swoich kompetencji stanowiących i wydawania 

opinii w sprawach zgodnie  z ustawą o systemie oświaty. 

3. Rady pedagogiczne działają w oparciu o swoje regulaminy.  

4. Rady pedagogiczne  jednostek wchodzących  w skład Zespołu są niezależne od siebie 

i podlegają  w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektorowi Zespołu. 

5. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu, 

2) skreślony 

3) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki, 

4) Rada Pedagogiczna Gminnego Przedszkola  w Przyszowicach, 

5) skreślony 

6) Rada Rodziców Szkoły, 

7) Rada Rodziców Przedszkola, 

8) Skreślony, 

9) Samorząd Uczniowski szkoły, 



10) Rada Szkoły 

11) Szkolny Klub Wolontariatu. 

 

§7 

Kompetencje organów Zespołu określonych w § 6  ust. 5 pkt 1 – 11   określają statuty 

Szkoły i Przedszkola.  

 

§ 8 

1. Dyrektor Zespołu realizuje zadania w odniesieniu do Zespołu. 

2. Dyrektor Zespołu w szczególności: 

1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego uczniów i dzieci poprzez aktywne działanie prozdrowotne, 

4) realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

6) wykonuje zadania związane  z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół, 

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu kompetencji 

i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanych w Zespole, 

8) stwarza warunki do działania w Zespole dla: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza i wzbogacanie form działalności dydaktycznej 

i opiekuńczej, 

9) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy i przepisów szczególnych, 

10) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych. 

3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem dla zatrudnionych w szkołach i przedszkolu 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności: 

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz 

pracownikom niepedagogicznym, 

3) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i  pracowników Zespołu, 

4. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radami 

pedagogicznymi, radami rodziców i samorządami uczniowskimi jednostek 

wchodzących w skład Zespołu. 

5. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego 

wicedyrektor jednostki oświatowej wchodzącej w skład Zespołu. 



 

Rozdział 4 

 

Organizacja pracy Zespołu 

§ 9 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki  w Zespole określa arkusz 

organizacyjny Zespołu  opracowany wg zasad określonych w Statutach jednostek 

wchodzących w skład w Zespołu i zatwierdzony przez organ prowadzący Zespół. 

2. Zasady rekrutacji dzieci i uczniów do jednostek wchodzących w skład  Zespołu  określa 

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz inne 

przepisy wydane do ustawy. 

3. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza  prowadzona jest wg zasad ustalonych 

w statutach tych jednostek. 

4. W Zespole zatrudnia się: dyrektora,  wicedyrektorów, nauczycieli oddziałów szkoły 

podstawowej i przedszkola oraz pracowników administracyjnych i pracowników 

obsługi. 

5. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których mowa w pkt. 4 regulują odrębne 

przepisy.  

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla  gimnazjum, szkoły podstawowej 

i przedszkola o następującej treści:  

                      „ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach”. 

2. Pieczęcie urzędowe jednostek wchodzących w skład Zespołu nie zawierają nazwy tego 

Zespołu. 

3. Tablice i stemple jednostek zawierają nazwę:  

„Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach”  oraz nazwę jednostki wchodzącej 

w skład Zespołu. 

4. Zespół gromadzi i przechowuje  dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

6. Zespół może posiadać własny sztandar, godło, logo oraz ceremoniał szkolny. 

 


