Zat4cznik
do UCHWAI-Y NR XVy20l2016

RADY MIASTA WI-OCI-AWEK
z dnia 29 lutego 2016 r.

Statut
Zespolu Szkolno-Przedszkolnego
nr 1 we Wloclawku

Rozdzial I
Postanowienia ogrilne.

g

-

1. Zesp6l Szkolno
Przedszkolny nr 1, zwany dalej ,,Zespolem" nosi nazwg: Zesp6l
Szkolno-Przedszkolny nr I we Woclawku.
$ 2. 1. Zesp6l jest plac6wk4 publiczn4, kt6rej siedziba mie5ci sig we Wloclawku przy ulicy
Galczyriskiego 9.
2. W sklad Zespolu wchodz4:
Szkola Podstawowa nr 20 im. mjr Henryka Sucharskiego we woclawku zwana dalei
,,Szkol4"
2) Przedszkole Publiczne nr 6 ,,Planeta RadoSci" we Wloclawku zwane dalei
..Przedszkolem".
3.
Organem prowadz4cym Zesp6l jest Gmina Miasto Wloclawek.
$
$ 4. Organem sprawuj4cym nadz6r pedagogiczny jest Kujawsko - pomorski Kurator Oswiaty
w Bydgoszczy.

l)

Rozdzial II
Cele i zadania Zespolu

i zadania okedlone w ustawie z dnia 7 wrzednia 1991r.
o systemie o3wiaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z po2niejszymi zmianami ) oraz przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Statuty poszczeg6lnych plac6wek wchodzqcych w sklad Zespolu szczeg6lowo
precyzuj4 zadania, cele i spos6b ich realizacj i.
3. Zesp6l prowadzi gospodarkg finansow4 na zasadach okeslonych w ustawie z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 885 z p61ntqszymi
$ 5. 1. Zesp6l realizuje cele

zmianami ).

Rozdzial III
Organy Zespolu
$ 6. 1. Zachowuje sig odrgbnodi rad pedagogicznych oraz rad rodzic6w Szkoly i Przedszkola
wchodz4cych w sklad Zespolu.
2.Organami Zespolu s4;
1) Dyrektor Zespotu;
2) Rada Pedagogiczna Szkoty;
3) Rada Pedagogiczna Przedszkola;
4) Rada Rodzic6w Szkoly;
5) Rada Rodzic6w Przedszkola;
6) Samorz4d Uczniowski Szkoly.
3. Kompetencje poszczeg6lnych organ6w Zespolu okreSlajq statuty Szkoly i Przedszkola.
4. W celu harmonijnego wsp6ldzialania organ6w Zespolu, a tak2e rczwiapywania
zaistnialych spor6w, niezbgdne jest przestrzeganie zasady bie24cej wymiany informacj i
pomigdzy poszczeg6lnymi organami na temat podejmowanych dzialah i decyzji.
5. W przypadku powstania syuacji konfliktowych specjalnie powolany przez Dyrektora
Zespolu zesp6l negocjacyjny albo Dyrektor Zespolu podejmuj4 rolg mediatora w celu
rozwi4zania konfliktu.
$ 7. 1. Dyrektor Zespolu w szczeg6lnodci:

I

) kieruje dzialalno6ci4 Zespotu i reprezentuje go na zelvn4trz;

2) sprawuje nadz6r pedagogiczny;
3) sprawuje opiekg nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju
psychofi zyczneg o poprzez aktywne dzialania prozdrowotne;
4) realizuje uchwaly rad pedagogicznych podjgtych w ramach ich kompetencji;
5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej Szkoly i Radzie Pedagogicznej Przedszkola;
6) dysponuje drodkami okeSlonymi w planie finansowym Zespolu ponosi
odpowiedzialnoS
za ich prawidlowe wykorzystanie, a organizuje administracyj n4,
finansow4 i gospodarcz4 obslugg Zespolu;
wykonuje zadana zwi4zane
zapewnieniem bezpieczeistwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajgt organizowanych przez Zespol;
8) stwarza warunki do dzialania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszen i innych
organizacji, w szczeg6lnoSci organizacji harcerskich, kt6rych celem statutowym jest
wzbogacanie form dzialalnodci
dzialalnoSd wychowawcza lub rozszerzanie
dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej Zespofu;
9) odpowiada za realizaclg zalecei wynikaj 4cych z orzeczenia o potrzebie ksztalcenia
specjalnego ucznia;
10) wykonuje obowiqzki pracodawcy w odniesieniu do zatrudnionych w Zespole
nauczycieli i pracownik6w niebgd4cych nauczycielami, a w szczeg6lnoSci decyduje
w sprawach:
a) zatrudniania zwalniania nauczycieli oraz innych pracownik6w plac6wek
wchodz4cych w skiad Zespofu,
b) przyznawania nagr6d wymierzania kar porz4dkowych nauczycielom innym
pracownikom Zespolu;
c) wystgpowania wnioskami, po zasiggnigciu opinii rad pedagogicznych,
w sprawie odznaczei, nagr6d innych wyr62nien dla nauczycieli innych
pracownik6w Zespolu;
wsp6idziala ze szkolami wy2szymi oraz zakladami ksztalcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;
12) wykonuje inne zadania wynikaj4ce z przepis6w szczeg6lowych;
13) wsp6lpracuje z Rad4 Pedagogiczn4 Szkoly, Radq Pedagogiczn4 Przedszkola, Radq
Rodzic6w Szkoly, Rad4 Rodzic6w Przedszkola oraz Samorz4dem Uczniowskim
w wykonywaniu swoich zadarl.
2. Do kompetencji Rady Pedago gicznej nalezy:
I ) zatwierdzanie plan6w pracy przedszkola i szkoly;
2) podejmowanie uchwal w sprawie uynik6w klasyfikacj i i promocji uczni6w;
3) podejmowanie uchwal w sprawie innowacji eksperyment6w pedagogicznych
w Zespole;
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoly i przedszkola.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w:
I ) organizacjg pracy Zespolu, w tym tygodniowy rozHad zajg( edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego Zespolu;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeh, nagr6d innych
wyr6Znien;
4) propozycje dyrektora Zespolu w sprawach przydzialu nauczycielom stalych prac
zajgi w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo platnych zaj96
dydaktycznych, wychowawczych i opiekufczych;
5) inne sprawy na wniosek dyrektora Zespolu.
4. Do kompetencji Rady Rodzic6w nale2y w szczeg6lnodci
I ) uchwalanie w porozumieniu z rad4 pedagogiczn4:
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a) programu wychowawczego szkory obejmui4cego wszystkie tresci

charakterze wychowawczym skierowane

do

i dzialania

o

uczni6w, realizowanego przez

nauczycieli;
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczni6w oraz
potrzeb danego Srodowiska obejmui4cego wszystkie besci i dzialania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczni6w, nauczycieli i rodzic6w;
2) opiniowanie programu harmonogramu poprawy efekty'wnojci ksztalcenia lub
wychowania w Zespole;
3) opiniowanie projektu planu finansowego opracowanego przez dyrektora Zespolu.
5. Samorz4d Uczniowski moze przedstawiae radzie pedagogicznej dyrektorowi
Zespolu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoly, w szczeg6lnosci dotycz4cych
realizacji podstawowych praw uczni6w.
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Rozdzial IV
Organizacja Zespolu

$ 8.

organizacig pracy wchodz4cych
odpowiednio ich statuty.

w

sklad Zespolu szkoty

i

przedszkola okeslai4

Rozdzial V
Naucryciele i inni pracownicy Zespolu

9.

w

Zespole zatrudnia si9 nauczycieli oraz pracownik6w niebgd4cych nauczycielami.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracownik6w, o kt6rych mowa w ust. I
okreSlajq odrgbne przepisy.
$

1.

3.

Szczeg6lowy zakres czynnosci dla pracownik6w niebgd4cych nauczycielami
sporz4dza Dyrektor Zespolu.
4. Zaktes zadan nauczycieli okeSlaj4 statuty Szkoty i przedszkola.
5. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracownik6w jednostek wchodz4cych w skiad
Zespolu oraz zasady ich wynagradzania okredlaj4 odrgbne przepisy.
Rozdzial VI
Uczniowie Zespolu
$ 10. l. Zasady rekrutacji uczni6w okreslaj4 statuty Szkoly i przedszkola.
2. Prawa i obowiqzki uczni6w oke3lajq wskazane w ust. 1 statuty.
Rozdzial VII
Postanowienia kofcowe

$ 11. 1. Szkola i

Przedszkole wchodz4ce w skiad Zespolu uZywaj4 pieczgci urzgdowych
zgodnie z odrEbnymi przepisami.
2. Tablice i pieczgcie jednostek wchodz4cych w sklad Zespolu zawierai 4 naz:wQ Zespolu
i nazwg plac6wki.
3. Jednostki wchodz4ce w sklad Zespolu prowadz4 i przechowujq dokumentacj g na
zasadach okredlonych w odrgbnych przepisach.
4. Organem wlaiciwym do dokonpvani a zmian !v statucie jest Rada pedagogiczna
Zespoiu zioZona z Rady Pedagogicznej Przedszkola i Rady Pedagogicznej Szkoly.

