Załącznik do uchwały Nr 6
Rady Pedagogicznej
z dnia 27 listopada 2017

STATUT
ZESPOŁU SZKOLNO –
PRZEDSZKOLNEGO W STANICY

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE, NAZWA
§1

1.

Ilekroć w przepisach Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
- Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanicy
- Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Stanicy
- Przedszkolu - należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Stanicy
- Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) lub Ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)
- Dyrektorze, wicedyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie
uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w szkole
- Wychowankach, uczniach, rodzicach/prawnych opiekunach- należy przez to
rozumieć dzieci uczęszczające do Zespołu oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów
czy instytucje/podmioty stanowiących pieczę zastępczą
- Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciele, którego szczególnej opiece
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów działających w Zespole
- Poradni psychologiczno – pedagogicznej - należy przez to rozumieć także inne
poradnie specjalistyczne lub instytucje/podmioty świadczące poradnictwo i
specjalistyczną pomoc

2.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanicy jest placówką publiczną, której siedzibą jest
budynek położony w Stanicy, gmina Pilchowice, przy ul. Gliwickiej 18.

3.

W skład Zespołu wchodzą:

4.

1)

Szkoła Podstawowa w Stanicy im. Powstańców Śląskich

2)

Publiczne Przedszkole w Stanicy

Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Pilchowice z siedzibą w Urzędzie Gminy
przy ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice.

5.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Śląski Kurator
Oświaty w Katowicach.

§2
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanicy nosi imię „Powstańców Śląskich”.

II.

INFORMACJE O ZESPOLE
§3

1.

Zespół jest samorządową jednostką budżetową, która rozlicza się z organem
prowadzącym.

2.

Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w stosownej ustawie
o finansach publicznych.

3.

Zespół, jako budżetowa jednostka samorządu terytorialnego pokrywa koszty swojej
działalności z przychodów własnych oraz dotacji przewidzianej w budżecie tej
jednostki na zadania oświatowe.

4.

Zespół prowadzi własną obsługę finansowo – księgową.

§4
1.

Czas trwania cyklu kształcenia i realizowania zadań opiekuńczo – wychowawczych w
Zespole wynosi:
1)

w Szkole – 8lat,

2)

do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust.2

2.

Dziecku można odroczyć rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego na podstawie
przepisów odrębnych; w tym przypadku dziecko może uczęszczać do przedszkola
dłużej, w zgodzie z tymi przepisami.

III.

CELE I ZADANIA
§5

1.

Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wykonawczych
wydanych na jej podstawie koncentrując się na działalności dydaktycznej,
wychowawczej oraz opiekuńczej.

2.

Zespół stwarza warunki do komplementarnego rozwoju wychowanków,
uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości
psychoruchowe.

3.

Zespół realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy
programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkole.

IV.

ORGANY ZESPOŁU
§6

1.

Organami Zespołu są:
1)

Dyrektor Zespołu,

2)

Rada Pedagogiczna,

3)

Rada Rodziców,

4)

Samorząd Uczniowski.

2.

Zespołem kieruje dyrektor, który jest jednocześnie dyrektorem szkoły i przedszkola.

3.

Podczas nieobecności dyrektora jego obowiązki przejmuje wicedyrektor, a gdy nie ma
takiego stanowiska, osoba wyznaczona przez organ prowadzący.

4.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego
statutowych zadań, realizacji zadań szkoły i przedszkola dotyczących kształcenia,
wychowania i opieki.

5.

Nauczyciele Szkoły i Przedszkola tworzą jedną Radę Pedagogiczną Zespołu, której
zadania określają statuty szkoły i przedszkola.

6.

W Zespole działa jedna wspólna Rada Rodziców Szkoły i Przedszkola, stanowiąca
reprezentację rodziców wychowanków Przedszkola i uczniów Szkoły.

7.

W Zespole działa Samorząd Uczniowski skupiający uczniów szkoły podstawowej.

8.

Celem działania Samorządu jest reprezentacja ogółu uczniów oraz podejmowanie
działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Zespołu.

9.

Każdy z kolegialnych organów działa na podstawie własnych regulaminów.

10.

Regulaminy poszczególnych organów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu.

V.

ORGANIZACJA ZESPOŁU
§7

1.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć , przerw świątecznych, ferii zimowych i
letnich, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych określają
odrębne przepisy.

2.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określają arkusze organizacyjne szkoły i przedszkola wykonane na podstawie planów
nauczania oraz planu finansowego szkoły i przedszkola, które zatwierdza organ
prowadzący.

3.

Szczegółową organizację zajęć określają statuty Szkoły i Przedszkola.

4.

W Zespole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji
politycznych, na zasadach określonych w ustawie.

5.

Opłaty za korzystanie ze stołówki regulują odrębne przepisy.

VI.

PRACOWNICY
§8

1.

W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno –
obsługowych.

2.

Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych
określają odrębne przepisy.

3.

Zakres kompetencji, obowiązków, zadań i powinności pracowników Zespołu określają
odrębne przepisy.

UCZNIOWIE, WYCHOWANKOWIE

VII.

§9
1.

Zasady rekrutacji uczniów i wychowanków określają odrębne przepisy lub statuty
Szkoły i Przedszkola.

2.

Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków określają statuty Szkoły i Przedszkola.

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10
1.

Zespół używa pieczęci o treści:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanicy
44-145 Stanica, ul. Gliwicka 18
NIP…..

2.

REGON……

Używanie pieczęci regulują odrębne przepisy.

3.

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków Zespołu, sposób
dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te
czynności określają odrębne przepisy.

4.

Zespół może posiadać własny hymn, godło, sztandar i ceremoniał.

5.

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację, a także dokonuje aktualizacji danych
osobowych dzieci, przetwarza niezbędne dane osobowe zgodnie z odrębnymi
przepisami.

6.

Zmian w statucie może dokonywać Rada Pedagogiczna zgodnie ze stosownymi
przepisami.

7.

Statut jest umieszczany w postaci elektronicznej na stronie internetowej Zespołu oraz
do wglądu na miejscu w postaci papierowej w sekretariacie szkoły i bibliotece.

8.

Statut wchodzi w życie 30 listopada 2017r.

9.

Traci moc Statut z dnia 18 maja 2000r.

