STATUT
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1
W WAŁBRZYCHU
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Podstawy prawne:

1. Akt założycielski – Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/326/2016 z dnia 31 maja 2016r.;
2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada
1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943);
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60);
7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz.
1379);
8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy
wprowadzające, Karta Nauczyciela;
9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z
2014 r., po. 498);
10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239);
11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 poz. 922);
12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz.
1870);
13. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1927, ze zm. w 2017 r. poz. 60 i 949).
14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575);
15. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r. poz. 682.);
16. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r.poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.);
17. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 poz. 902).
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, zwany dalej „Zespołem”, nosi nazwę: „Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 1 w Wałbrzychu”.
2. Zespół jest placówką publiczną, której siedziba mieści się przy ulicy 1-go Maja 105
w Wałbrzychu.
3. Zespół tworzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wałbrzychu zwana dalej
„Szkołą”;
2) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wałbrzychu zwane dalej "Przedszkolem";
4. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Wałbrzych.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Dolnośląski Kurator
Oświaty.
6. Zespół jest samorządową jednostką budżetową.
7. Zespół używa pieczęci urzędowej, którego nazwa brzmi:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. 1 Maja 105
58-305 Wałbrzych
tel. 74/842 43 68
fax: 74/848 64 48
8. Nazwa przedszkola wchodzącego w skład Zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy
przedszkola i brzmi:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu;
2) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wałbrzychu;
9. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy szkoły i
brzmi:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Marii Konopnickiej w Wałbrzychu;
10. Placówki wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci, której mowa w ust.7.
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11. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe nr 1 w
Wałbrzychu przy ul.1 Maja 105;
2) szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową nr
17 im. Marii Konopnickiej w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja 105;
3) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 10991 r. o systemie
oświaty (DZ. U. Z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);
4) rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka;
5) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17
w Wałbrzychu;
6) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola
Samorządowego nr 1 w Wałbrzychu.
12. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Przedszkola i Szkoły.
13. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, samorządu
uczniowskiego Przedszkola i Szkoły.

4

Rozdział 2
Cele i zadania zespołu
§2
1. Cele i zadania Zespołu wynikają z celów i zadań przedszkola i szkoły podstawowej
działających w ramach Zespołu.
2. Celem Zespołu jest koordynowanie zadań przedszkola i szkoły podstawowej w zakresie
tworzenia właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków
opiekuńczo-wychowawczych, a także zdrowotnych oraz wspomaganie procesów mających
bezpośredni wpływ na indywidualny rozwój dzieci i młodzieży.
3. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz wydanych na jego podstawie
aktach wykonawczych, prowadząc działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńcza
określoną w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawie
kształcenia ogólnego.
4. Statuty poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu szczegółowo precyzują
zadania, cele i sposób ich realizacji.
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Rozdział 3
Organy Zespołu
§3
1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada pedagogiczna Zespołu;
3) Rada rodziców Zespołu;
4) Samorząd Uczniowski;
2. Zespół zapewnia swobodę działań organów w wypełnianiu kompetencji przewidzianych w
ustawie, umożliwia organizowanie spotkań tych organów, zapewnia bieżącą wymianę
informacji oraz zapewnia realizację zgodnych z obowiązującym prawem zadań i uchwał.

§4
Dyrektor Zespołu
1. Dyrektor Zespołu w szczególności:
1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę
Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także
organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę przedszkola;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i
nauczycielom w czasie organizowanych zajęć;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest
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działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej placówki;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką lub higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym
udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej
opieki;
12) przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu arkusz
organizacji Zespołu;
13) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały;
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i
pracowników niebędących nauczycielami i decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom Zespołu;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych
pracowników Zespołu;
3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców Zespołu, Radą
Pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

§7
Wicedyrektor
1. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Dyrektor Zespołu powierza stanowisko wicedyrektora Zespołu i odwołuje z niego po
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
3. Do zadań wicedyrektora Zespołu należy:
1) zastępowanie dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zgodnie z planem
nadzoru;
3) kontrolowanie dokumentacji pracy nauczycieli zgodnie z planem nadzoru;
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4) inspirowanie i nadzorowanie organizacji szkolnych konkursów przedmiotowych;
oraz imprez zorganizowanych w Zespole;
5) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
6) kierowanie komisją opracowującą tygodniowy plan lekcji, zajęć, dyżurów zgodnie
z potrzebami Zespołu;
7) prowadzenie rejestrów i dokumentacji wypadków uczniowskich i dziecięcych oraz
co najmniej dwa razy w roku przedstawienie sprawozdań z przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy na radzie pedagogicznej Zespołu;
8) koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
9) kierowanie i organizowanie pracy świetlicy i biblioteki;

§8
Rada pedagogiczna
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola i szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
przedszkolu i szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, dzieci;
6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu
doskonalenia pracy Zespołu;

§9
1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego Zespołu;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
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2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Zespołu i jego zmian.
3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.
4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są
protokołowane.
6. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu rady redagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

§ 10
Rada rodziców
1. W Zespole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów i dzieci.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad;
5. Rada rodziców może występować do dyrektora Zespołu i innych organów Zespołu, organu
prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we
wszystkich sprawach Zespołu.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
a) programu wychowawczo – profilaktycznego Zespołu,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania Zespołu;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu;
7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
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8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku
bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz
dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne
upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

§ 11
Samorząd uczniowski
1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w
porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem Zespołu może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
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§ 12
ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY.
1. Wszystkie organa Zespołu współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku,
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach
swoich kompetencji.
2. Każdy organ Zespołu planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być
uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są
Dyrektorowi Zespołu w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi
szkoły.
3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie
naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4. Organa Zespołu mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli
innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5. Uchwały organów Zespołu prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących
oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych
tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi Zespołu poprzez
swoją reprezentację, tj. radę rodziców i S.U w formie pisemnej, a radzie pedagogicznej w
formie ustnej na jej posiedzeniu.
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
8. Spory między organami Zespołu rozstrzyga dyrektor, z wyjątkiem sporów, w których sam
jest stroną.
9. Organy delegują do rozmów swoich przedstawicieli zgodnie z regulaminami swojej
działalności.
10. Dyrektor prowadzi rozmowy i negocjuje z przedstawicielami organów będących w
sporze.
11. W przypadku sporu między dyrektorem a innymi organami strony dążą do rozstrzygnięcia
sporu na terenie szkoły w drodze negocjacji.
12. W sytuacji nierozwiązania sporu, o którym mowa w ust. 8, spór jest rozstrzygany przy
udziale negocjatora zewnętrznego.
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13. Negocjatora zewnętrznego, w zależności od rodzaju sporu, deleguje organ prowadzący
szkołę lub Dolnośląski Kurator Oświaty. Rozstrzygnięcia negocjatora są uznawane przez
strony za ostateczne.
14. W Zespole skargi rozpatrywane są zgodnie z aktualną procedurą składania i
rozpatrywania skarg i wniosków.
15. Skargi mogą być wnoszone:
1) pisemnie;
2) za pomocą faksu;
3) za pomocą poczty elektronicznej;
4) ustnie –do protokołu;
5) skargi anonimowe pozostają bez rozpoznania;
16. W szkole obowiązuje Kodeks Etyki Zawodowej.

§13
1. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach
poszczególnych organów Zespołu organizuje dyrektor Zespołu.
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Rozdział 4
Organizacja Zespołu
§ 14
1. Organizację pracy wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola określają
odpowiednio ich statuty.
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Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy zespołu
§ 15
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.
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Rozdział 6
Uczniowie Zespołu
§ 16
1. Prawa i obowiązki uczniów określają statuty Szkoły i Przedszkola.
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Rozdział 7
Zasady rekrutacji
§ 17
1. Rekrutacja do Zespołu prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Informacja o zapisach dzieci do Zespołu prowadzona jest w formie:
1) oferty umieszczonej w widocznym miejscu w Zespole;
2) oferty umieszczonej na stronie internetowej Zespołu;
3) informacji dostarczanej do rodziców;
3. Rekrutację do Zespołu prowadzi się w formie elektronicznej.
4. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci spełniających te same kryteria niż limit
posiadanych miejsc, pod uwagę brane są dodatkowe kryteria określone w uchwale Rady
Miejskiej Wałbrzycha.
5. Dyrektor może dokonywać przyjęć do Zespołu, a w szczególności do przedszkola w trakcie
całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.
6. Podstawę ostatecznego przyjęcia dziecka do przedszkola stanowi umowa zawarta
pomiędzy rodzicami dziecka a dyrektorem.
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Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 18
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. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań,
nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami
wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
4. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
5. Działalność Zespołu może być współfinansowana z dobrowolnych opłat ponoszonych
przez rodziców, a także ze środków przekazywanych przez darczyńców.
6. Zespół może pozyskiwać środki finansowe z funduszy unijnych.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie obowiązują zapisy statutu
Przedszkola Samorządowego nr 1 w Wałbrzychu i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 w
Wałbrzychu.
8. Statut Zespołu, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17i Przedszkola Samorządowego nr 1
obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej, rodziców i
pracowników Zespołu.
9. Zmiany w statucie wprowadzane są uchwałami rady pedagogicznej i dokonywane mogą
być z inicjatywy:
1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) rady rodziców;
4) organu prowadzącego szkołę;
5) oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;
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§ 19
1. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych
w statucie.
2. Rada

pedagogiczna

zobowiązuje

dyrektora

do

opracowania

i

opublikowania

ujednoliconego tekstu statutu.
3. Dyrektor opracowuje tekst ujednolicony raz w roku szkolnym, z początkiem kolejnego
roku szkolnego, jednak nie później niż do końca września.
4. Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem dyrektora.
5. Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły i w bibliotece
oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP.
6. Traci moc statut z dnia 1 września 2016.
7. Statut Zespołu wchodzi w życie z dniem 29.11.2017r.
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