Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wtórku

STATUT
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
WE WTÓRKU
w skład którego wchodzą

SZKOŁA PODSTAWOWA im. ORŁA BIAŁEGO
WE WTÓRKU
oraz

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
WE WTÓRKU

.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno - Przedszkolny we Wtórku;
2) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Orła Białego we Wtórku;
3) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole we Wtórku;
4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
we Wtórku.
§ 2.
1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkolno – Przedszkolny we Wtórku.
2. Siedziba Zespołu mieści się przy ulicy Szkolnej 12 we Wtórku.
3. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.
Dopuszczalne jest używanie skrótu nazwy Zespołu: ZSP Wtórek.
4. uchylony
§ 3.
Obwód Szkoły podstawowej obejmuje miejscowości:
Smardowskie Olendry, Wtórek i Wysocko Wielkie.

Nowe

Kamienice,

Sadowie,

§ 4.
1. W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku wchodzą następujące jednostki:
1) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego we Wtórku;
2) Publiczne Przedszkole we Wtórku.
2. Bazę dydaktyczno-wychowawczą i opiekę Zespołu stanowi baza jednostek wchodzących
w jego skład.

§ 5.
1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Ostrów Wielkopolski.
2.Organem sprawującym
w Poznaniu.

nadzór

pedagogiczny

jest

Wielkopolski

Kurator

Oświaty

3. Każda jednostka wchodząca w skład Zespołu posiada swój statut, pod warunkiem, że nie
jest on sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.
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CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§ 6.
1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej
podstawie aktach wykonawczych oraz innych 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.
3. uchylony
4. uchylony

ORGANY ZESPOŁU
§ 7.
1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Szkoły i Przedszkola, które zachowują
statutową odrębność.
2. W Zespole działa jedna Rada Pedagogiczna oraz jedna Rada Rodziców jako organy
wspólne dla jednostek wchodzących w skład Zespołu.
3. Przy Szkole działa Samorząd Uczniowski, którego kompetencje określa Statut Szkoły.
4. uchylony
5. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu
2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wtórku;
3) Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wtórku;
4) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wtórku.
6. Kompetencje organów Zespołu określonych w § 7 ust. 5 pkt 2-4 określają statuty
Przedszkola i Szkoły.
§ 8.
uchylony
§ 9.
1. Dyrektor Zespołu realizuje zadania w odniesieniu do Zespołu, współpracując w ich
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wykonywaniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
2. Dyrektor Zespołu w szczególności:
1) kieruje działalnością Zespołu;
2) reprezentuje Zespół na zewnątrz;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i realizuje uchwały podjęte przez Radę
Pedagogiczną w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

finansowym

Zespołu

i

ponosi

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez Zespół;
7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty w Zespole;
8) stwarza warunki do działania w Zespole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji a w szczególności organizacji, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza i wzbogacanie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej;
9) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego uczniom poprzez aktywne działania prozdrowotne;
10) wykonuje inne zadania wynikające z ustaw i przepisów szczegółowych;
11) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.
3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem dla zatrudnionych w Szkole i Przedszkolu nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami w szczególności:
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
2) przyznaje nagrody oraz wyznacza kary porządkowe nauczycielom oraz pracownikom
niepedagogicznym;
3) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach
odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pracowników Zespołu.
4. uchylony
5. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor.
6. uchylony
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§ 9. a
uchylony
§ 9. b
uchylony

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU
§ 10.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w Zespole określają arkusze
organizacyjne szkoły i przedszkola.
2. Zasady rekrutacji do jednostek wchodzących w skład Zespołu określają odrębne przepisy.
3. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest według zasad ustalonych
w Statutach jednostek wchodzących w skład Zespołu.
4. W Zespole zatrudnia się Dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli oraz pracowników
administracji i pracowników obsługi.
5. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których mowa w ust. 4 regulują odrębne
przepisy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11.
1. Zespół posiada pieczęć wspólną dla Przedszkola i Szkoły Podstawowej o następującej
treści:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
we WTÓRKU
Wtórek, ul. Szkolna 12
63 – 400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 734 76 22, e-mail spwtorek@wp.pl

2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację oraz prowadzi rejestr pieczęci zgodnie
z odrębnymi przepisami.
3. Pieczęcie urzędowe jednostek wchodzących w skład Zespołu nie zawierają nazwy tego
Zespołu.
4. Tablice i stemple jednostki zawierają nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku
oraz nazwę jednostki wchodzącej w skład Zespołu.
5. W Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia,
organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Zespołu.
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6. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa
w ust.1, wyraża Dyrektor Zespołu po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
7. Zmiany (nowelizacja)
1) organów zespołu,

w

Statucie

mogą

być

wprowadzone

na

wniosek:

2) organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany
przepisów.
8. Tryb wprowadzania zmian do Statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
9. Dyrektor każdorazowo po nowelizacji Statutu opracowuje ujednolicony tekst Statutu.
10. Dyrektor publikuje jednolity tekst Statutu jako załącznik do zarządzenia.
11. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2012 roku.

Tekst jednolity: 28 listopada 2017 r.

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego we Wtórku
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