Statut
Zespołu Szkolno — Przedszkolnego w Radkowie
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) Zespole — należy przez to rozumieć Zespół Szkolno — Przedszkolny w
Radkowie,
2) Szkole Podstawowej — należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w
Radkowie,
3) Przedszkolu — należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Radkowie,
4) Ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082),
5) Statucie — należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno — Przedszkolnego w
Radkowie,
§1

1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno — Przedszkolny w Radkowie.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa w Radkowie,
2) Przedszkole Samorządowe w Radkowie.
3. Siedziba Zespołu znajduje się w Radkowie, 29 — 135 Radków 88
§2

1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Radków.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Świętokrzyski
Kurator Oświaty.

§3

1. Zespół jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.
§4

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie i pozostałych aktach prawnych
powszechnie obowiązujących, regulujących system oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególności koncentrując się na prowadzeniu działalności:
1) dydaktycznej
2) wychowawczej
3) opiekuńczej

4)
5)
6)
7)
8)
9)

edukacyjnej
kulturalnej
profilaktycznej
prozdrowotnej
sportowej
rekreacyjnej, uwzględniającej potrzeby środowiska lokalnego.

§5

1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna Zespołu, zwana dalej Radą Pedagogiczną.
2. W Zespole działają społeczne organy:
1) Rada Rodziców Zespołu, zwana dalej Radą Rodziców,
2) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej.

§6

1. Zespołem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły Podstawowej i
Przedszkola.
3. Do kompetencji Dyrektora Zespołu należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Zespołu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w granicach określonych
przepisami,
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą,
opiekuńczą oraz realizacją zadań edukacyjnych, prozdrowotnych,
sportowych i rekreacyjnych,
4) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz uczniami, a także stwarzanie im
warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
5) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji,
6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu,
7) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi

Zespołu,
8) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, uczniom i nauczycielom.
9) powierzenie stanowisk wicedyrektora oraz odwołanie z tych stanowisk, jak
również określanie zakresu zadań i powierzanie obowiązków
wicedyrektorom,
10) wykonywanie zadań Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

11) przekazywanie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności
szkoły,
12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady pedagogicznej niezgodnych z
prawem,
13) opracowanie arkusza organizacyjnego zespołu oraz tygodniowego rozkładu
zajęć,
14) współdziałanie z innymi organami działającymi w Zespole oraz
organizowanie odpowiednich warunków działania pozostałych organów
działających w Zespole,
15) przyznawanie uczniom nagród i nakładanie kar,
16) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i
innym pracownikom Zespołu,
17) ocenianie pracy nauczycieli,
18) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
4. Dyrektor jest kierownikiem dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i
pracowników i pracowników niepedagogicznych oraz wykonuje w stosunku do
nich czynności z zakresu prawa pracy, a w szczególności:
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych,
2) przyznaje nagrody oraz nakłada kary porządkowe na nauczycieli i
pracowników niepedagogicznych,

3) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej.
5. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach dotyczących pracy Zespołu
w tym związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego,
wychowawczego i opiekuńczego.
6. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Zespołu
wykonuje organ prowadzący.
7. W Zespole tworzy się stanowiska kierownicze:
a) wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej
b) wicedyrektor ds. Przedszkola Samorządowego
8. Powierzenie i odwołanie ze stanowiska wicedyrektora dokonuje Dyrektor Zespołu
po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
9. 9.Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa Dyrektor Zespołu,
powierzając to stanowisko.
§7

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu, uczestniczącym w
rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu, którego skład i tryb działania
określają przepisy Ustawy.
2. W Zespole funkcjonuje Rada Pedagogiczna Zespołu oraz Rady Pedagogiczne
poszczególnych jednostek wchodzących w skład Zespołu, skład Rady
Pedagogicznej Zespołu tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej Zespołu należy:
1) zatwierdzenie planów pracy Zespołu,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych,
3) inicjatywa w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zespołu,
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
5) przygotowanie projektu Statutu Zespołu oraz jego zmian.
6) występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.
4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy w Zespole, w tym tygodniowy rozkład godzin pracy
nauczycieli, przydział grup, zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego Zespołu,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5. Rada Pedagogiczna pracuje na posiedzeniach plenarnych z udziałem wszystkich
nauczycieli zatrudnionych w Zespole.
6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy jej członków.
7. Prowadzona jest jedna książka protokołów dla Rady Pedagogicznej Szkoły,
Przedszkola i Zespołu z zachowaniem odrębnej numeracji.
§8

1. Rada Rodziców jest społecznym organem w systemie oświaty, którego skład, tryb
wyboru członków oraz tryb działania określają przepisy ustawy.
2. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci Przedszkola i uczniów
Szkoły Podstawowej i wspiera działalność statutową Zespołu.
1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) występowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach dotyczących Zespołu,
2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu
wychowawczo — profilaktycznego Zespołu,
3) opiniowanie Statutu Zespołu,
4) opiniowanie projektu planu finansowego Zespołu,
5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania Zespołu,
6) opiniowanie podjęcia w Zespole działalności przez organizację lub
stowarzyszenie,

§9

1. Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej jest społecznym organem w
systemie oświaty, którego skład, tryb wyboru członków oraz tryb działania
określają przepisy ustawy oraz regulamin uchwalany przez ogół uczniów
Szkoły Podstawowej.

2. Organy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej są jedynymi
reprezentantami uczniów.

3. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej może przedstawić Dyrektorowi,
Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski we wszystkich sprawach
dotyczących praw i obowiązków uczniów oraz funkcjonowania Szkoły.
4. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w porozumieniu z dyrektorem
szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

5. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej ze swojego składu wyłania
szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań
wolontariatu zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły
uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.
§10

Organy Zespołu są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia dobrego
wizerunku Zespołu, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych
zasad funkcjonowania Zespołu.

§11

1. Organy Zespołu pracują na rzecz Zespołu, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje
kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających
ze statutu i planów pracy Zespołu.
2. Organy Zespołu zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile
zwróci się z takim wnioskiem drugi organ.
3. Działające w Zespole organy prowadza samodzielną i swobodną działalność w ramach
swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają
jednak o bieżące informowanie innych organów Zespołu o planowanych lub
podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora Zespołu.

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami Zespołu, rozstrzyga dyrektor
Zespołu, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.
§12

Szczegółową organizację pracy Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola określają statuty tych
jednostek.

§13

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1
określają odrębne przepisy.

3. Zadania nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadania związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i uczniom w czasie zajęć organizowanych
przez Szkołę Podstawową i Przedszkole określają statuty tych jednostek.
§14

1. Prawa i obowiązki uczniów i dzieci określają statuty Szkoły Podstawowej i
Przedszkola.

2. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów i dzieci, tryb odwoływania się
od kar oraz warunki przeniesienia ucznia do innej szkoły określają statuty Szkoły
Podstawowej i Przedszkola.
3. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów Szkoły
określa statut Szkoły Podstawowej.
§15

1. Zespół używa pieczęci, stempli i sztandarów zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Tablice i pieczęcie placówek wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu
i nazwę placówki.

3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

4. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób
dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te
czynności określają odrębne przepisy.
§16

1. Organem właściwym do dokonania zmian w niniejszym statucie jest Rada
Pedagogiczna Zespołu.

2. Prawo złożenia wniosku o dokonanie zmian w statucie przysługuje każdemu organowi
Zespołu.

3. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r.

