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STATUT
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W ŁĄCE

Aktualizacja 20 listopada 2018.

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO w Łące
Załącznik do Uchwały Nr 3/2017/2018 Rady Pedagogicznej
z dnia 28 listopada 2017
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny, zwany dalej „Zespołem”, nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące.
2. Zespół jest placówką publiczną, której siedziba mieści się przy ulicy Fitelberga 1.
3. Zespół tworzą:
a) Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Alojzego Pławeckiego w Łące zwana dalej „Szkołą”,
b) Publiczne Przedszkole Nr 13 w Łące zwane dalej "Przedszkolem".
4. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Pszczyna.
5. Zespół jest samorządową jednostką budżetową.
6. Zespół używa pieczęci urzędowej: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące.

Rozdział 2
Informacje o Zespole
§2
1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Przedszkola i Szkoły.
2. W Zespole działa wspólna Rada Rodziców oraz wspólna Rada Pedagogiczna.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Rozdział 3
Cele i zadania Zespołu
§3
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2016r. poz.59) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie
2. Statuty poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu szczegółowo precyzują zadania, cele i
sposób ich realizacji.
3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
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Rozdział 4
Organy Zespołu
§4
1. Organami Zespołu są:
a) Dyrektor Zespołu,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski Szkoły.
2. Podczas nieobecności Dyrektora, jego obowiązki przejmuje Wicedyrektor.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły i Przedszkola
4. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów Szkoły oraz przedstawiciele rodziców
wychowanków Przedszkola
5. Samorząd Uczniowski ma prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i
opinii we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
6. Organy Zespołu mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
7. Organy Zespołu są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów i zadań Szkoły i
Przedszkola
8. Organy Zespołu dbają o bieżące informowanie innych organów Zespołu o planowanych lub podejmowanych
decyzjach, bezpośrednio lub pośrednio przez Dyrektora Zespołu
9. Współdziałanie organów obywa się według następujących zasad:
1) zasady pozytywnej motywacji;
2) zasady partnerstwa;
3) zasady wielostronnego przepływu informacji;
4) zasady aktywnej i systematycznej współpracy;
5) zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
10. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Zespołu.
11. Współdziałanie organów Zespołu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i w Statucie
Zespołu poprzez:
a) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;
b) organizację zebrań przedstawicieli organów Zespołu;
c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Zespołu;
d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;
2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami
prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;
3) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu o podejmowanych i planowanych
działaniach poprzez kontakty indywidualne przewodniczących organów.
12. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Zespołu ustala Dyrektor Zespołu.
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Rozdział 5
Organizacja Zespołu
§5
Organizację pracy wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola określają odpowiednio ich statuty.

Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu
§6
1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne
przepisy.
3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników nie będących nauczycielami sporządza Dyrektor Zespołu.
4. Zakres zadań nauczycieli określają Statuty Szkoły i Przedszkola.
5. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników placówek wchodzących w skład Zespołu oraz zasady ich
wynagradzania określają odrębne przepisy.

Rozdział 7
Uczniowie Zespołu
§7
1. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków określają Statuty Szkoły i Przedszkola.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§8
1. Szkoła i Przedszkole wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci urzędowych zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. Placówki wchodzące w skład Zespołu prowadzą i przechowują dokumentację na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
3. Traci moc statut z dnia 20 stycznia 2016 roku.
4. Statut Zespołu wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku.
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