STATUT ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
w Kamieniu

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Samorządowe Przedszkole w Kamieniu, 32 -071 Kamień, ul. Piaski 2 i ul. Piaski 2A
2) Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu, 32-071 Kamień,
ul. Piaski 2A

§2

2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamieniu,
2) przedszkolu – należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole w Kamieniu,
3) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. ks. Stanisława
Słotwińskiego w Kamieniu,
4) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kamieniu,
5) dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców – należy przez
to rozumieć odpowiednio Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu,
Radę Pedagogiczną
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu i Radę Rodziców Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Kamieniu
6) dzieciach, uczniach należy przez to rozumieć odpowiednio dzieci Samorządowego
Przedszkola w Kamieniu i uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława
Słotwińskiego w Kamieniu,
7) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
8) pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników obsługi i administracji
zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamieniu
9) organie prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu – należy przez to
rozumieć Gminę Czernichów, 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1
10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego
Kuratora Oświaty w Krakowie

11) ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

§3

1. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu.
2. Pełna nazwa Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu brzmi: Szkoła Podstawowa
im. Ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu,

2. Pełna nazwa Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu brzmi: Samorządowe
Przedszkole w Kamieniu,
3. Zespół ma siedzibę w Kamieniu, ul. Piaski 2 i Piaski 2A 32-071 Kamień, woj.
małopolskie.
5. Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu jest Gmina
Czernichów z siedzibą: 32-070 Czernichów ul. Gminna 1
6. Siedzibą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu są budynki szkolne pod
adresem:
szkoła podstawowa - 32-071 Kamień, ul. Piaski 2A oraz przedszkole – 32-071 Kamień
ul. Piaski 2 i Piaski 2A
7. Szkoła i Przedszkole wchodzące w skład Zespołu posiadają odrębne statuty.
8. Szczegółowe cele i zadania Przedszkola oraz Szkoły określają ich statuty.
9. Pieczęcie i pieczątki używane w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Kamieniu:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu ul. Piaski 2A, 32 -071 Kamień,
tel. 12 280 3005
2) Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu
3) Rada Rodziców używa pieczątki Rada rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Kamieniu
10. Tablice urzędowe jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kamieniu zawierają nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Kamieniu i odpowiednio nazwę przedszkola Samorządowe Przedszkole w Kamieniu.

§4
1. Przedszkole i szkoła prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2. Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania regulują odrębne przepisy.
3. Zasady wydawania oraz wzory świadectw dla uczniów i innych druków szkolnych
określają odrębne przepisy.

§5
1. Przedszkole i szkoła są jednostkami budżetowymi i prowadzą gospodarkę finansową według
zasad określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jednostek określonych w ust. 1 jest plan dochodów
i wydatków ustalany na podstawie przepisów o finansach publicznych.
3.

Przedszkole i szkoła prowadzą
z obowiązującymi przepisami.

rachunkowość

i

sprawozdawczość

zgodnie

ROZDZIAŁ II

ORGANY ZESPOŁU
§6

1. Organami zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu
2) Rada Pedagogiczna Zespołu
3) Rada Rodziców Zespołu
4) Samorząd Uczniowski działający przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława
Słotwińskiego w Kamieniu
2. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Szkoły i Przedszkola
3. W zespole jest powołany zastępca dyrektora
1) powierzenia stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły
2) obowiązki wicedyrektora określa zakres czynności ustalony przez dyrektora Zespołu
4. Dyrektor zespołu w szczególności:
1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,
2) dysponuje środkami określonymi w prawie finansowym Zespołu, ponosi za nie
odpowiedzialność
3) dba o powierzone mienie
4) sprawuje nadzór pedagogiczny
5) odpowiada za działalność wychowawczą, profilaktyczną, terapeutyczną i opiekuńczą
Zespołu
6) jest kierownikiem zakładu pracy oraz pracodawcą dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników w Zespole

7) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły podstawowej i przedszkola oraz przedkłada go
do zatwierdzenia organowi prowadzącemu
8) w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców
i samorządem uczniowskim
9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w
organizacji
praktyk pedagogicznych
10) prowadzi dokumentację Zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami
11) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, dzieciom,
nauczycielom i pracownikom obsługi
12) realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących
13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych

5. Radę Pedagogiczną Zespołu stanowią wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole
Szkolno- Przedszkolnym w Kamieniu. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest
dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego a w razie jego nieobecności zastępca
dyrektora
lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin.

6. Radę Rodziców stanowi demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli Rodziców
z oddziałów Szkoły i Przedszkola
7. Kompetencje organów Zespołu wymienionych w ust.1 oraz sposób rozwiązywania sporów
między nimi określają statuty Szkoły i Przedszkola

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA

§7

1. Cele i zadania Zespołu wynikają z celów i zadań jednostek wchodzących w jego skład i
zostały ujęte w ich statutach
2. Dodatkowymi celami Zespołu są:
1) zatrudnianie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy
2) zatrudnianie pracowników niepedagogicznych zgodnie z Kodeksem Pracy oraz ustawą o
pracownikach samorządowych

3) koordynowanie zadań Szkoły i Przedszkola w zakresie tworzenia odpowiednich
warunków dla rozwoju uczniów i dzieci

§8

1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych
2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§9
1. Współdziałanie organów Zespołu oraz rozwiązywanie sporów między nimi odbywa się
poprzez:
1) zapewnienie każdemu z nich możliwości podejmowania decyzji i swobodnego
działania w ramach swoich kompetencji,
2) rozwiązywanie sytuacji problematycznych wewnątrz Zespołu,
3) zapewnienie prawidłowego przepływu informacji o planowanych i podejmowanych
działaniach pomiędzy organami Zespołu.
2. Współdziałanie organów Zespołu realizuje się między innymi:
1) podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej Zespołu,
2) podczas wspólnych posiedzeń Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Zespołu,
3) podczas spotkań Dyrektora Zespołu z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców 4)
poprzez bieżące przekazywanie informacji na tablicy ogłoszeń w Zespole.

§ 10
1. Podstawę organizacji pracy w Zespole stanowi arkusz organizacyjny Zespołu określający:
a) liczbę oddziałów poszczególnych klas i oddziałów przedszkolnych,
b) liczbę uczniów w poszczególnych klasach i oddziałach przedszkolnych;
c) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin
zajęć
prowadzonych w grupach dla poszczególnych klas,
d) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
e) tygodniowy wymiar godzin zajęć z pedagogiem szkolnym dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
f) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
g) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo
przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w
szczególności
dodatkowych zajęć edukacyjnych, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

g) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze;
h) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz
z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin
zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
i) liczbę pracowników administracji i obsługi,
2. Organizacja Zespołu odbywa się zgodnie z zapisami w statutach poszczególnych placówek
wchodzących w jego skład.
3. Poszczególne placówki Zespołu mogą prowadzić zajęcia dodatkowe finansowane przez
rodziców, nieujęte w statutach i arkuszach organizacyjnych

§ 11

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym na dany rok
szkolny.
2. Pracowników niebędących nauczycielami zatrudnia się odpowiednio do potrzeb, zgodnie
z ustaleniami w arkuszach organizacyjnych.
3. Zakresy zadań nauczycieli określają statuty Szkoły i Przedszkola.
4. Zakresy czynności dla pracowników niebędących nauczycielami sporządza Dyrektor
Zespołu.

ROZDZIAŁ 4

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ZESPOŁU ORAZ SPOSOBY
ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

§ 12
1. Każdy z organów Zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w
granicach swoich kompetencji określonych przepisami ustawy, niniejszego statutu, statutu
szkoły podstawowej i przedszkola oraz regulaminów wewnętrznych.
2. Wszystkie organy Zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania
3. Organy Zespołu zobowiązane są w ramach współdziałania do poszukiwania rozwiązań w
trudnych lub konfliktowych sytuacjach w zakresie swoich kompetencji

4. Koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest dyrektor Zespołu

§ 13

1. Zasady rozstrzygania sporów pomiędzy organami Zespołu:
1. Spór rozstrzygany jest na terenie Zespołu poprzez negocjacje pomiędzy stronami, przy czym
negocjatorem (mediatorem) jest osoba nie będąca stroną w sporze,
2. Spór rozstrzygany jest w oparciu o przepisy prawne stosowane do przedmiotu sporu
3. Wypracowane w wyniku negocjacji stanowisko, będące rozwiązaniem sporu, ujmuje się w
protokole negocjacji
4. W przypadku nierozwiązania sporu, sporządza się protokół rozbieżności
5. W przypadku nie uzyskania porozumienia, spór rozstrzyga dyrektor Zespołu, jeśli nie jest
stroną w sprawie
6. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie Zespołu strony mogą
zwrócić się z prośbą do organu prowadzącego lub Małopolskiego Kuratora Oświaty – w
zależności od przedmiotu sporu.
Nad całością spraw związanych z rozstrzyganiem sporów na terenie Zespołu czuwa dyrektor
Zespołu

ROZDZIAŁ 5
ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 14
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii szkolnych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły podstawowej i przedszkola opracowany przez dyrektora Zespołu, z
uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie
ramowych planów nauczania
3. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział

ROZDZIAŁ 6
PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 15
1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi,
zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Zespołu.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa
w ust. 1 określają odrębne przepisy.
3. Prawa i obowiązki osób wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 7
UCZNIOWIE
§ 16

1. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej i przedszkola określają odpowiednio
statuty tych placówek.
2. Prawa i obowiązki uczniów, określają odpowiednio statuty szkoły podstawowej i
przedszkola.

ROZDZIAŁ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi
przepisami
2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Statucie reguluje Statut Szkoły Podstawowej im.
ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu i Statut Samorządowego Przedszkola
w Kamieniu.
3. Wszelkie zmiany do Statutu Zespołu mogą być wprowadzone w drodze uchwały Rady
Pedagogicznej Zespołu.
4. Niniejszy statut Zespołu wchodzi w życie z dniem 21 października 2021 r.

