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Załącznik do uchwały nr 6/20/21 

Rady Pedagogicznej Zespołu Oświatowego w Pruszynie 

z dnia 29.09.2020 r. 

 

STATUT ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W PRUSZYNIE 

 

§ 1. 

 

Zespół Oświatowy w Pruszynie tworzą: 

1) Szkoła Podstawowa im. płk. Leopolda Lisa-Kuli z siedzibą w Pruszynie przy ul. 

Dolina Liwca 46 

2) Publiczne Przedszkole w Pruszynie z siedzibą w Pruszynie przy ul. Szpalery 1. 

 

§ 2. 

 

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Pruszynie 

2) przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Pruszynie, 

3) zespole - należy przez to rozumieć Zespół Oświatowy w Pruszynie, 

4) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Siedlce, 

5) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego. 

 

§ 3. 

 

1. Siedziba Zespołu Oświatowego mieści się w Pruszynie przy ul. Dolina Liwca 46. 

2. Zespół Oświatowy jest jednostką budżetową. 

3. Obsługę finansową Zespołu Oświatowego prowadzi Urząd Gminy Siedlce. 

4. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Zespół i jednostki wchodzące w jego skład posiadają oddzielne tablice i stemple 

zawierające nazwy w pełnym brzmieniu. 

 

§ 4. 

 

Celem Zespołu Oświatowego jest koordynowanie realizacji celów i zadań określonych dla 

szkoły i przedszkola w zakresie tworzenia właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i 

młodzieży warunków realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. 

 

§ 5. 

 

Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu, 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu, 

3) Rada Rodziców Zespołu. 

 

§ 6. 

 

1. Dyrektor Zespołu kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektor koordynuje działania wszystkich organów i zapewnia każdemu z nich 

możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji ramach swoich 

kompetencji. 
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§ 7. 

 

Kompetencje dyrektora określono w art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe i art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela. 

  

§ 8. 

 

1. Radę pedagogiczną stanowią wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 

2. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

3. Przewodniczącym  rady  pedagogicznej  jest  dyrektor,  który  przygotowuje  i 

prowadzi  zebrania  oraz  jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej 

członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem. 

4. Kompetencje rady pedagogicznej określa art. 70 i 72 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

– Prawo oświatowe. 

 

§ 9. 

 

1. W Zespole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację uczniów uczęszczających 

do szkoły oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 

2. Kompetencje rad rodziców określa art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi trzech przedstawicieli rad oddziałowych wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. 

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

szkolnym. 

5. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie 

może być sprzeczny ze statutem Zespołu. Określa on w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli 

rad oddziałowych. 

6. Posiedzenia rady rodziców zwoływane są przez przewodniczącego poprzez ogłoszenie 

terminu spotkania (z wyprzedzeniem 7 dniowym) na tablicy informacyjnej. Spotkania 

rady rodziców powinny odbywać się 3-4 razy w ciągu roku. 

 

§ 10. 

 

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. 

2. Liczbę etatów pracowników Zespołu określa dyrektor w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym. 

3. Zakresy zadań nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami określają 

statuty szkoły i przedszkola. 

 

§ 11. 

 

1. Obowiązkiem wszystkich pracowników Zespołu jest: 

1) bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży powierzonych opiece, 

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w Zespole, 

3) dbałość o dobre imię Zespołu, chronienie jego mienia, 
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4) przestrzeganie, regulaminu pracy, przepisów bhp i ppoż., 

5) uczestniczenie w zebraniach i naradach, 

6) sumienne i staranne wykonywanie pracy, 

7) przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 

 

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala dyrektor Zespołu. 

 

§ 12. 

 

Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków przedszkola określają statuty szkoły i 

przedszkola. 

 

§ 13. 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w szkole podstawowej określają przepisy 

w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Przedszkole jest jednostką nieferyjną. 

 

§ 14. 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji pracy szkoły i przedszkola opracowany przez dyrektora 

Zespołu. 

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Zespołu z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład 

zajęć. 

3. Dla realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w Zespole działa biblioteka i świetlica szkolna, 

których szczegółowe zadania oraz organizację określa statut szkoły. 

4. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w Zespole prowadzona jest 

stołówka. 

5. Z posiłków w stołówce mogą odpłatnie korzystać uczniowie i pracownicy Zespołu. 

6. W Zespole umożliwia się prowadzenie wolontariatu. Zakres organizacji i realizacji 

działań w tym zakresie określa statut szkoły. 

 

§ 15. 

 

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkoły i przedszkola – dyrektora, 

uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników nie będących nauczycielami. 

 

§ 16. 

 

Regulaminy uchwalone przez organy działające w Zespole nie mogą być sprzeczne z 

postanowieniami Statutu. 

 

§ 17. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy w Statucie 

szkoły podstawowej i przedszkola wchodzących w skład Zespołu Oświatowego w Pruszynie 
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oraz przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 roku – Karta nauczyciela. 

 

§ 18. 

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy. 

 

§ 19. 

 

1. Zmiany w statucie wprowadzane są uchwałą rady pedagogicznej. 

2. Jeżeli zmiany w statucie są liczne, co skutkowałoby naruszeniem spójności aktu, rada 

pedagogiczna opracowuje i uchwala tekst ujednolicony statutu. 

3. O zmianach w statucie dyrektor powiadamia organ prowadzący. 

 

§ 20. 

 

1. Traci moc statut z dnia 01.09.2019r. 

2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 29 września 2020 roku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


