
 

 

 

 

 

 

 

STATUT 

 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Ślesinie 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 

…………………………………………………….…………………………………………………….3 

 

Rozdział 2   

Cele i zadania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie ……………………………………………………4 

 

Rozdział 3  

Organizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ślesinie………………………………………………………5 

 

Rozdział 4 

Organy szkoły i ich kompetencje…………………………………………………………………………………………..5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Ilekrod w treści statutu jest mowa o: 

1) Zespole - należy przez to rozumied Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie; 

2) Statucie – należy przez to rozumied Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego; 

3) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców                             

– należy przez to rozumied organy działające w Zespole; 

4) Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumied uczniów i dzieci uczęszczające do 

Zespołu oraz ich rodziców; 

5) Wychowawcy – należy przez to rozumied nauczyciela, któremu szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole lub przedszkolu; 

6) Organie prowadzącym Zespół – należy przez to rozumied Urząd Miasta i Gminy 

w Ślesinie. 

§ 2 

1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie. 

2. W skład wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55,                               

ul. Młodzieżowa 1, 62-561 Ślesin; 

2) Przedszkole w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin. 

3. Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie: ul. Żwirki i Wigury 55, dodatkowa 

lokalizacja ul. Młodzieżowa 1, 62-561 Ślesin. 

4. Zespół używa pieczęci  w brzmieniu: 

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie, 62-561 Ślesin, ul. Żwirki i Wigury 55. 

§ 3 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie. 

2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

 

 



4 

 

§ 4 

1. Zespół jest jednostką budżetową. 

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy. 

3. Statut przechowywany jest w siedzibie Zespołu. 

4. Wszelkie zmiany w Statucie dokonywane są przez Radę Pedagogiczną. 

5. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest jednocześnie dyrektorem przedszkola 

i dyrektorem szkoły podstawowej w Ślesinie, a także kierownikiem zakładu pracy dla 

zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej nauczycieli oraz pracowników 

administracji i obsługi.  

6. Dyrektor Zespołu w szczególności decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania 

nauczycieli oraz innych pracowników. 

Rozdział 2 
Cele i zadania Zespołu 

§ 5 

1. Zespół realizuje główne cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe i Ustawie 

o Systemie Oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. 

2. Celem utworzenia Zespołu jest usprawnienie kierowania i zarządzania placówkami 

wchodzącymi w skład Zespołu oraz racjonalne wykorzystanie kadry pedagogicznej, 

pracowników administracyjno – obsługowych, a także bazy lokalowej. 

3. W ramach Zespołu prowadzone jest ścisłe współdziałanie w zakresie realizacji zadao 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych między członkami Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

4. Zespół zajmuje się sprawami administracyjnymi, finansowymi i gospodarczymi placówek 

wchodzących w skład Zespołu. 

5. Zespół podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków 

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej oraz innej działalności 

statutowej, zapewniające każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, 

podnoszące jakośd pracy szkoły i jej rozwój organizacyjny. 

6. Działania dotyczą: 

1) Efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadao 

statutowych; 
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2) Organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; 

3) Tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów; 

4) Współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

5) Zarządzania szkołą. 

Rozdział 3 
Organizacja Zespołu 

§ 5 

1. Organizację pracy Zespołu określa Statut Szkoły Podstawowej i Statut Przedszkola. 

2. Liczbę stanowisk pracy w Zespole ustala dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

3. Zadania pracowników administracyjnych i obsługowych Zespołu określa dyrektor 

Zespołu. 

4. Organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji szkoły podstawowej i przedszkola 

wchodzących w skład Zespołu. 

Rozdział 4 

Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 6 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego; 

3) Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego; 

4) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej. 

§ 7 

1. Dyrektor Zespołu jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, 

przewodniczącym rady pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków 

rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły; 

2) podejmowania działao umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

wewnątrz Zespołu; 
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3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji 

i podnoszenia kwalifikacji; 

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa 

oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością  Zespołu oraz reprezentowanie go na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych                     

w szkole i przedszkolu; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) wykonywanie zadao związanych z zapewnieniem bezpieczeostwa uczniom 

nauczycielom i wychowawcom w czasie zajęd organizowanych przez szkołę 

i przedszkole; 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) odpowiedzialnośd za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,; 

9) odpowiedzialnośd za właściwą organizację i przebieg egzaminu w kl. III – oddziały 

gimnazjalne; 

9) stwarzanie warunków do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeo i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalnośd wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuoczej szkoły; 

10) występowanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły; 

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły; 

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa; 

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza 

szkołą oraz określenie warunków jego spełniania; 

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające 

w obwodzie szkoły podstawowej; 

15) dopuszczanie do użytku w szkole i przedszkolu zaproponowanych przez nauczycieli 

programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 

dwiczeniowych; 
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16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą 

obowiązywad od początku następnego roku szkolnego; 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki; 

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, takiego nauczania; 

19) ustala dodatkowych dni wolnych od zajęd dydaktyczno-wychowawczych; 

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów 

i nauczycielom; 

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas 

i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęd; 

22) realizacja zaleceo wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia. 

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy 

należy w szczególności: 

1) kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole i przedszkolu nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami; 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły; 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar 

porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

6) sprawowanie opieki nad dziedmi uczącymi się w szkole; 

7) ponoszenie odpowiedzialności za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuoczy poziom 

szkoły i przedszkola; 

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadao oraz doskonaleniu 

zawodowym; 

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadao dydaktycznych i opiekuoczo-wychowawczych; 

11) zapewnienie bezpieczeostwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęd 

organizowanych przez szkołę i przedszkole; 

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli; 

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego; 

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie 

karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy 

naruszenia praw i dobra dziecka; 
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15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

ustawą o związkach zawodowych; 

16) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeo Socjalnych, zgodnie 

z ustalonym regulaminem funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadao współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców i samorządem uczniowskim. 

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuoczego w szkole i przedszkolu.  

§ 8 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu realizującym zadania dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuocze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły, statutu 

przedszkola oraz innych regulaminów szkoły i przedszkola. 

2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi byd zgodny 

z przepisami prawa oraz niniejszym statutem. 

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor Zespołu i wszyscy nauczyciele zatrudnieni      

w Zespole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brad udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w 

tym przedstawiciele stowarzyszeo i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalnośd wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuoczej i innowacyjnej szkoły. 

4. Obecnośd nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie 

rady usprawiedliwiają swoją nieobecnośd na zebraniu rady bezpośrednio 

u przewodniczącego. Nieusprawiedliwioną nieobecnośd członka rady na jej zebraniu należy 

traktowad jako nieobecnośd w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

3a) podejmowanie uchwał w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje           
kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie 
stanowiska, które podejmowane są w głosowaniu tajnym; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu 
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doskonalenia pracy szkoły. 

6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i przedszkola albo jego zmian. 

7. Rada pedagogiczna może wystąpid z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęd edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeo, nagród i innych 

wyróżnieo; 

4)  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęd 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęd 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych. 

9. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na 

zebraniach rady pedagogicznej spraw, które mogą naruszad dobro osobiste uczniów lub ich 

rodziców,    a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności          

co najmniej połowy jej członków. 

11. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

§ 9 

1. Samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem” tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

3. Regulamin samorządu nie może byd sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

4. Organ samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

5. Samorząd może przedstawiad radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski                    

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniowskich, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz 

stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania 

własnych zainteresowao; 

4) prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treśd nie 
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godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona 

wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi                            

w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie 

podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego 

organu. 

7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może podejmowad działania z zakresu 

wolontariatu. 

§ 10 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców poszczególnych 

oddziałów. 

5. Rada rodziców może występowad do dyrektora szkoły i innych organów szkoły 

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu. 

6. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

7. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu rada rodziców może gromadzid 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców. 

8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą byd przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 
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dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez radę rodziców. 

§ 11 

1. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków 

rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły. 

2. Organy szkoły planują swoją działalnośd na rok szkolny. Plany działao powinny byd 

uchwalone do kooca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom. 

3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączy się                  

do realizacji konkretnych zadao, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej 

sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organy szkoły mogą zapraszad na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją 

reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie 

ustnej na jej zebraniu. 

6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków 

obowiązującą w szkole. 

7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Zespołu, który 

zapewnia każdemu organowi możliwośd swobodnego działania i podejmowania decyzji                            

w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

8. Wszelkie spory pomiędzy organami Zespołu rozstrzygane są wewnątrz szkoły                                            

z zachowaniem drogi służbowej. 

§ 12 

1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskimi, radą 

rodziców: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 

należy do dyrektora Zespołu; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor Zespołu jest zobowiązany zapoznad się ze 

stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronnośd w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor Zespołu podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów               

– strony sporu; 
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4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor Zespołu informuje na 

piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa 

w pkt. 3. 

2. W przypadku sporu między organami Zespołu, w którym stroną jest dyrektor Zespołu, 

powoływany jest zespół mediacyjny.  

3. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, 

a dyrektor Zespołu wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

4. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

5. Strony sporu są zobowiązane przyjąd rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne. 


