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Podstawę prawną statutu stanowią:
Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności:
1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami);
2) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
3) rozporządzenia wydane na podstawie w/w ustaw m.in.:
a) rozporządzenie w sprawie ramowego statutu szkół publicznych,
b) rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
c) rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
do szkół publicznych,
d) rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego,
e) ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami).
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Rozdział 1
Nazwa i organizacja zespołu
§1
Zespół nosi nazwę Zespół Placówek Oświatowych nr1 w Myślenicach.
§2
Organem prowadzącym Zespół Placówek Oświatowych nr 1 jest Gmina
Myślenice.
§3
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
§4
Siedzibą Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 jest miejscowość Myślenice,
ul. Kazimierza Wielkiego 123.
§5
W skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa nr 5 w Myślenicach;
2) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Myślenicach.
§6
1. Szczegółowe zasady organizacji jednostek Zespołu Placówek Oświatowych
nr 1 regulują:
1) Statut Szkoły Podstawowej nr 5;
2) Statut Przedszkola Samorządowego nr 2.
2. Stanowią one integralną część Statutu Zespołu Placówek Oświatowych nr1
w Myślenicach.
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§7
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Myślenicach zakresem działania
obejmuje:
1) nauczanie w zakresie szkoły podstawowej w klasach I – III;
2) wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 3 – 6 lat.
§8
Obwód Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Myślenicach określa akt
założycielski Zespołu Placówek Oświatowych nr 1.
§9
Zespołowi nadaje imię lub zmienia organ prowadzący na wniosek: Rady
Zespołu (z chwilą jej powołania) lub na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców.
§10
Imię Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 powinno być związane z kierunkiem
pracy wychowawczej lub dydaktycznej.
Rozdział 2
Organy zespołu
§11
Organami Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 są :
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rady

Rodziców:

Przedszkola

Samorządowego

nr

2,

Szkoły

Podstawowej nr 5;
3) Rada Zespołu (z chwilą jej powołania);
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4) Rady Pedagogiczne: Przedszkola Samorządowego nr 2, Szkoły
Podstawowej nr 5.
§ 12
1. Dyrektor Zespołu jest równocześnie Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5
i Przedszkola Samorządowego nr 2.
2. Kompetencje Dyrektora Zespołu:
1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny i dba o dobry poziom dydaktyczno –
wychowawczo - opiekuńczy zespołu;
3) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
4) sprawuje opiekę nad wychowankami i uczniami oraz stwarza warunki do
harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci między innymi poprzez
aktywne działania prozdrowotne i proekologiczne;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;
6) realizuje uchwały Rady

Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte

w ramach jej kompetencji stanowiących;
7) Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą
Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami;
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
3. Dyrektor Zespołu w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu;
2) przyznawania

nagród

oraz

wymierzania

kar

porządkowych

nauczycielom i innym pracownikom zespołu;
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3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu.
§ 13
uchylony
§ 14
1. Rada Zespołu – tryb powoływania:
1) powstanie Rady Zespołu organizuje Dyrektor z własnej inicjatywy
lub na wniosek Rady Rodziców;
2) Rada Zespołu powinna liczyć do 10 osób;
3) w skład Rady Zespołu wchodzą w równej liczbie:
a) nauczyciele

Zespołu

Placówek

Oświatowych

nr

1

wybrani

na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej szkoły i przedszkola,
b) rodzice wybrani spośród Rady Rodziców szkoły i przedszkola.
2. Rada Zespołu uchwala swój własny regulamin działania.
3. Do zadań Rady Zespołu w szczególności należy :
1) uchwalenie Statutu Zespołu Placówek Oświatowych nr 1;
2) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły i przedszkola;
3) opiniowanie planu pracy szkoły i przedszkola;
4) opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
5) ocenianie sytuacji i stanu (bazy materialnej) szkoły i przedszkola;
6) występowanie z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu
prowadzącego szkołę i przedszkole, w szczególności w sprawach
organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nadobowiązkowych
zajęć pozalekcyjnych i innych;
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7) wnioskowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie
i dokonanie oceny działalności Zespołu Placówek Oświatowych nr 1,
jego Dyrektora lub nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu.
4. Rada Zespołu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek lub innych
źródeł, a zasady wydatkowania i obsługi administracyjno – technicznej
funduszu określa regulamin Rady Zespołu.
Rozdział 3
Dodatkowe informacje o pracy organów szkoły i przedszkola
§ 15
Rady Pedagogiczne szkoły i przedszkola funkcjonują odrębnie.
§ 16
Dopuszcza się możliwość wspólnego posiedzenia Rady Pedagogicznej szkoły
i przedszkola w sprawach dotyczących:
1) pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej oraz organizacyjnej
obu placówek;
2) wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
Dyrektora Zespołu.
§ 17
Rada Rodziców szkoły i Rada Rodziców przedszkola funkcjonują odrębnie.
§ 18
Dopuszcza się możliwość współpracy Rad Rodziców szkoły i przedszkola
w przypadkach:
1) imprez, uroczystości;
2) remontów kapitalnych budynku wraz z przyległym mu terenem;
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3) innych, wynikłych z potrzeb szkoły, przedszkola, rodziców.
§ 19
1. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor
Zespołu.
2. Od

decyzji

Dyrektora

Zespołu

przysługuje

odwołanie

do

organu

prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności
od rodzaju sprawy.
3. W sprawach nierozstrzygniętych przez Dyrektora strony mogą się zwracać,
w zależności od przedmiotu sprawy do organu prowadzącego lub
sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i przedszkolem.
4. W sprawach spornych pomiędzy Dyrektorem Zespołu, Radą Pedagogiczną,
Radą Rodziców, a Radą Zespołu (z chwilą jej powołania), zainteresowani
mogą zwracać się w zależności od przedmiotu sprawy do organu
prowadzącego

lub

sprawującego

nadzór

pedagogiczny

nad

szkołą

i przedszkolem.
5. Każdy spór (bez względu na jego wagę) winien zakończyć się
zadośćuczynieniem w formie przeprosin.
§ 20
Mając na uwadze dobro wychowanków i uczniów organy zespołu współpracują
ze sobą w ramach swoich kompetencji oraz informują się wzajemnie o bieżącej
działalności.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 21
1. Szkoła jest finansowana ze środków pochodzących z subwencji budżetu
państwa oraz dotacji z budżetu gminy.
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2. Przedszkole jest finansowane ze środków budżetu gminy oraz odpłatności
rodziców.
§ 22
Dyrektor Zespołu odpowiada za:
1) opracowanie rocznych planów finansowych szkoły i przedszkola;
2) terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego szkoły
i przedszkola organom prowadzącym szkołę i przedszkole.
§ 23
1. Szkoła i przedszkole korzysta z obsługi świadczonej przez Zespół Ekonomiki
Oświaty na mocy odrębnych przepisów.
2. Dyrektor Zespołu korzysta z jego pomocy w opracowaniu projektu rocznego
planu finansowego.
3. Za sporządzenie planu lub projektu planu, wyłączną odpowiedzialność przed
organem prowadzącym ponosi Dyrektor Zespołu.
§ 24
Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej oraz powierzone mu
w zarząd mienie szkoły i przedszkola wyłączną odpowiedzialność ponosi
Dyrektor Zespołu.
§ 25
W ramach odpowiedzialności finansowej, Dyrektor Zespołu odpowiada
w szczególności za:
1) prawidłowe, tj. zgodne z przepisami, gospodarowanie środkami
finansowymi szkoły i przedszkola w ramach rocznych planów
finansowych;
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2) terminowe rozliczanie za pomocą stosownych dokumentów z organem
prowadzącym szkołę i przedszkole z środków budżetowych;
3) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach
publicznych przy zakupie towarów i usług oraz robót budowlanych ze
środków

budżetowych

otrzymanych

od

organu

prowadzącego

przedszkole objętych rocznym planem finansowym przedszkola.
§ 26
W zakresie spraw, o których mowa w §25 Dyrektor Zespołu podlega nadzorowi
organu prowadzącego szkołę i przedszkole na zasadach wynikających
z odrębnych przepisów.
§ 27
1. Zespół Placówek Oświatowych nr 1 organizuje wspólne żywienie dla
wybranych uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 i wychowanków Przedszkola
Samorządowego nr 2.
2. Zasady odpłatności za żywienie dzieci określa Statut Przedszkola
Samorządowego nr 2.
§ 28
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu Placówek
Oświatowych nr 1 określają odrębne przepisy.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 29
Zespół używa pieczęci w brzmieniu:
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1) pieczęć podłużna na pismach ogólnych dotyczących działalności
finansowej Zespołu Placówek Oświatowych nr 1:
Zespół Placówek Oświatowych nr 1
32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wlk. 123
tel. 12 272 14 21, Reg: 120024861
NIP 681-18-46-768
2) pieczęć podłużna na drukach dotyczących szkoły:
Zespół Placówek Oświatowych nr 1
Szkoła Podstawowa nr 5
32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wlk. 123
tel. 12 272 14 21
3) pieczęć podłużna na drukach dotyczących przedszkola:
Zespół Placówek Oświatowych nr 1
Przedszkole Samorządowe nr 2
32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wlk. 123
tel. 12 272 14 21
4) pieczęć okrągła metalowa duża z godłem państwowym i napisem w otoku
na świadectwach szkolnych:
Szkoła Podstawowa nr 5
w Myślenicach
5) pieczęć okrągła metalowa mała z godłem państwowym i napisem
w otoku na legitymacjach szkolnych, legitymacjach służbowych
i innych:
Szkoła Podstawowa nr 5
w Myślenicach
6) pieczęć podłużna imienna:
Dyrektor Zespołu
.............................
7) pieczęć okrągła z napisem:
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Szkoła Podstawowa nr 5
w Myślenicach
BIBLIOTEKA
§ 29a
1. Zespół Placówek Oświatowych nr 1 posiada logo.
2. Przedszkole Samorządowe nr 2 posiada logo.
3. Szkoła Podstawowa nr 5 posiada logo.
4. Wzory poszczególnych symboli graficznych stanowią załącznik nr 1
do niniejszego statutu.
§ 30
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 31
1. Statut Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 obowiązuje w równym stopniu
wszystkich członków społeczności przedszkolnej i szkolnej – wychowanków,
uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.
2. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzone poprzez uchwały Rady
Pedagogicznej przedszkola i szkoły.
3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Zespole
Placówek Oświatowych nr 1 nie mogą być sprzeczne z postanowieniami
niniejszego Statutu.
4. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców,
Uchwałą nr 11/2014/2015 z dnia 26 stycznia 2015r. zatwierdziła tekst Statutu
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Myślenicach po jego nowelizacji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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