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Rozdział 1  

Informacje o zespole 
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§1.1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze zwany dalej „zespołem” jest jednostką 

organizacyjną Gminy Dębno powołaną w celu wspólnego zarządzania Publiczną Szkołą 

Podstawową im. Kuratora Jana Smolenia i Publicznym Przedszkolem, działającą na podstawie 

art. 91 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe1, zwanej dalej „ustawą”. 

2. W skład zespołu wchodzą2:  

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kuratora Jana Smolenia w Łysej Górze zwana dalej 

„szkołą”; 

2) Publiczne Przedszkole  zwane dalej „przedszkolem”; 

3. Siedzibą Szkoły jest budynek szkolny w Łysej Górze 275, 32-853 Łysa Góra, województwo 

małopolskie. 

4. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną  o treści: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze 

32-853 Łysa Góra 275.  

§2.1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 

Gminy Dębno a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Dębno. 

2. W zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań jednostek 

wymienionych w ust. 2. 

3. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§3.Jednostki oświatowe wchodzące w skład zespołu, wymienione w § 1 ust. 2 posiadają odrębne 

statuty.  

 

Rozdział 2  

Cele i zadania zespołu 

 

§ 4.Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania 

Szkołą Podstawową i Przedszkolem wchodzącymi w jego skład. 

 

§5. Zadaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest: 

1) zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań jednostek oświatowych 

wchodzących w skład zespołu; 

2) zarządzanie obiektem szkoły podstawowej i przedszkola wchodzących w skład zespołu; 

3) organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkoły podstawowej  

i przedszkola; 

4) prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkoły podstawowej  

i przedszkola wchodzących w jego skład; 

5) organizowanie  uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły podstawowej i przedszkola 

równego dostępu do szkolnej biblioteki, stołówki, sali gimnastycznej, gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz boisk szkolnych. 

 

Rozdział 3 

Organy zespołu 
                                                           
1 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (dz. u. z 2017 r. poz. 59) 
2 Zgodnie z  § 1 ust. 8 Rozporządzenia z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

(Dz.U. z 2017 r., Poz.649), nazwa szkoły lub przedszkola wchodzących w skład zespołu szkół,, oprócz nazwy tej szkoły lub przedszkola, zawiera 
nazwę zespołu. 
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§6.Organami zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze; 

3) Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze. 

 

§7.1.Dyrektor zespołu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym 

zespołu oraz jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu pełniącym funkcje zarządcze. 

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach 

dla:  

1) kierownika jednostki organizacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którą 

zarządza i reprezentuje go na zewnątrz; 

2) kierownika jednostki budżetowej w której odpowiada za całość gospodarki 

finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych; 

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji 

administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań 

administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów; 

4) dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola 

wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

5) organu nadzoru pedagogicznego dla szkół wchodzących w skład zespołu. 

 

3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz przepisy powszechnie obowiązujące 

dotyczące kompetencji wymienionych w ust. 2.  

4. Dyrektor w wykonaniu kompetencji wymienionych w ust. 2, dąży do zapewnienia wysokiej 

jakości pracy zespołu  i realizacji przypisanych mu zadań. 

 

§8.1.W przypadku nieobecności w pracy dyrektora, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje 
 wicedyrektor. 
2.Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając 

własnej pieczątki o treści V-ce Dyrektor. 

3.Szczegółowy zakres zadań odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora  określa dyrektor.  

 

 

 

§9.1.Rada pedagogiczna zespołu zwana dalej „rada pedagogiczną” jest kolegialnym organem 

zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły podstawowej i przedszkola wchodzących 

w skład zespołu, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Radę pedagogiczną tworzą nauczyciele szkoły podstawowej i przedszkola. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej zespołu jest dyrektor. 

4. Rada Pedagogiczna Zespołu wykonuje kompetencje stanowiące i opiniujące określone  

w statutach szkoły podstawowej i przedszkola dla rad pedagogicznych tych szkół. 

Rada Pedagogiczna zespołu działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycieli powołanych 

przez dyrektora. 

Do pracy Rady Pedagogicznej zespołu zastosowanie mają przepisy w ustawie dotyczące 

organizacji pracy rad pedagogicznych. 
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Rada Pedagogiczna zespołu uchwala  „Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego”,  

5. W zespole działa Rada Rodziców, która jest wspólna dla szkoły podstawowej i przedszkola,  

a jej kompetencje zostały wyszczególnione w statutach szkoły podstawowej i przedszkola. 

6. W zespole działa Samorząd Uczniowski, którego zasady działania i kompetencje zostały 

określone w statucie szkoły podstawowej. 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy zespołu 

 

§ 9.1.Oganizację pracy zespołu określa arkusz organizacyjny zespołu, będący zbiorczym 

arkuszem organizacyjnym jednostek wchodzących w skład zespołu. 

2.Zespół organizuje wspólną bibliotekę wypełniającą  zadania bibliotek szkoły podstawowej  

i przedszkola wchodzących w skład zespołu. 

3.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie szkoły podstawowej, dzieci objęte wychowaniem 

przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych, nauczyciele oraz ich rodzice. 

 

§ 11.1.W celu  zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

prawidłowego rozwoju uczniów, zespół organizuje stołówkę szkolną. 

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

1) uczniowie szkół wchodzących w skład zespołu; 

2) nauczyciele zespołu. 

3.Stołówka szkolna zapewnia dożywianie w formie śniadania, obiadu i podwieczorku dla 

wychowanków przedszkola i obiadów dla uczniów szkoły podstawowej. 

4. Zasady odpłatności za posiłki wydawane  w stołówce szkolnej, na dany rok szkolny, określa 

dyrektor na podstawie uchwały Rady Gminy Dębno w drodze zarządzenia z uwzględnieniem: 

1) ceny jednostkowej wydawanych posiłków; 

2) zasad zwrotu kosztów za niewykorzystane posiłki; 

3) organizacji wydawania posiłków. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele oraz inni pracownicy zespołu 

 

§ 12.1.Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych 

do wykonania zadań zespołu w tym do wykonania zadań Publicznej Szkoły Podstawowej  

i Publicznego Przedszkola  wchodzących w skład zespołu. 

2.Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników zespołu określają statuty szkół. 

3. W zespole tworzy się stanowisko „wicedyrektora zespołu”, zwanego dalej „wicedyrektorem”. 

4.Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora przejmuje jego uprawnienia  

i kompetencje. 

5.Do zadań wicedyrektora należy: 

1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych zespołu i ich zmian, w tym 

w szczególności: 
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a) projektu organizacji pracy szkoły w tym tygodniowego rozkładu zajęć 

edukacyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola  

b) projektu szkolnego zestawu programów nauczania Publicznej Szkoły 

Podstawowej i Publicznego Przedszkola 

c) projekt szkolnego zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej  

i Publicznego Przedszkola. 

7. Wicedyrektor pełni bieżący nadzór nad pracą nauczycieli zespołu, w tym w szczególności: 

1) wyznacza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli; 

2) występuje do dyrektora z wnioskiem o przyznanie nagród i odznaczeń dla 

nauczycieli; 

3) występuje do dyrektora z wnioskiem o zastosowanie kar porządkowych. 

8.Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli, 

przydziela opiekunów i rozlicza ich ze sprawowanej opieki. 

9. Prowadzi nadzór nad aktualnością i prawidłowością dokumentacji przebiegi nauczania, 

wychowania i opieki. 

10.Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa 

dyrektor. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

  

§ 14.Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w trybie właściwym dla jego nadania. 

 

 

 

Statut niniejszy zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej 29 listopada 2017 r.  

 
 


