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STATUT
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 1
W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU
Opracowany na podstawie :
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60, 949)
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016
poz. 1379).
5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 roku w sprawie

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 21
maja 2001 r. (Dz. U. Nr 61, poz.624 z późniejszymi zmianami.
Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
Określenia:
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Kędzierzynie – Koźlu;
2) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole nr 20 w Kędzierzynie
– Koźlu;
3) Szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową nr 18 im.
Wojciecha Korfantego w Kędzierzynie – Koźlu;
4) Gimnazjum – należy przez to rozumieć oddziały gimnazjalne PG 6 włączone do
szkoły podstawowej w okresie przejściowym;
5) Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.);
6) ustawie Prawo Oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016r.
Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949);
7) Statucie- należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Kędzierzynie – Koźlu.
8) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu;
9) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć wychowanków i uczniów jednostek
organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu oraz ich rodziców lub prawnych
opiekunów,
10) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Kędzierzyn-Koźle;
11) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Opolskiego
Kuratora Oświaty.
§2.
1. Nazwa zespołu brzmi Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu.
2. Dopuszcza się używanie skrótu nazwy w postaci: ZSP nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu.
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§3.
W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki:
1) Publiczne Przedszkole nr 20 w Kędzierzynie–Koźlu;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 im. Wojciecha Korfantego w Kędzierzynie –
Koźlu;
3) Publiczne Gimnazjum nr 6 – oddziały gimnazjalne do wygaśnięcia.
§4.
1. Połączenie placówek nie narusza odrębności organów działających w placówkach
tworzących Zespół.
2. Statuty połączonych placówek stają się odrębnym statutem Zespołu i stanowią załączniki do
statutu Zespołu:
1) statut Publicznego Przedszkola nr 20 stanowi załącznik nr1 do statutu Zespołu;
2) statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 stanowi załącznik nr 2 do statutu
Zespołu;
3) statut Publicznego Gimnazjum nr 6 regulujący funkcjonowanie oddziałów
gimnazjalnych stanowi załącznik nr 3 do statutu Zespołu.
§5.
1. Siedziba Zespołu znajduje się w Kędzierzynie-Koźlu ul. Jana Brzechwy 80.
2. Obwód Zespołu tworzą następujące osiedla:
1) Osiedle Cisowa;
2) Osiedle Miejsce Kłodnickie.
§6.
1. Zespół jest jednostką budżetową.
2. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Zarząd Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie –
Koźlu.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy.
§7.
Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Kędzierzyn – Koźle.
§8.
Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Dział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§9.
1. Celem Zespołu jest stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny intelektualny
i emocjonalny rozwój uczniów, wychowanków poprzez odpowiednią organizację
kształcenia i wychowania oraz działania wspomagające wychowawczą rolę rodziny.
2. Wszystkie działania podejmowane w Zespole muszą mieć na celu dobro uczniów oraz
gwarantować im poszanowanie godności osobistej, wolności światopoglądowej
i wyznaniowej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także promocji zdrowego trybu
życia.
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§10.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) zapewnienie opieki nad uczniami, wychowankami;
2) umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki
szkolnej przez wychowanków Przedszkola oraz uzyskanie przez uczniów Szkoły
świadectwa jej ukończenia,
3) przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym;
4) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;
5) zapewnienie uczniom wszechstronnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej
w ramach działalności Zespołu oraz poprzez wyspecjalizowane instytucje;
6) upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa;
7) otaczanie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych, a także znajdujących się
w trudnej sytuacji zdrowotnej, poprzez odpowiednią organizację zajęć, pomoc
nauczycieli, specjalistów i kolegów;
8) stwarzanie i utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
i wychowania,
9) współdziałanie z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania poprzez
włączanie ich zarówno w działania edukacyjne jak i wychowawczo - opiekuńcze,
10) zapewnienie rodzicom informacji o wymaganiach edukacyjnych, sposobach
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ich dzieci, a także informowania
o zachowaniu dzieci i ich postępach w nauce oraz przyczynach niepowodzeń szkolnych.
§11.
O ile statut Zespołu nie stanowi inaczej, statuty jednostek organizacyjnych wchodzących w skład
Zespołu, szczegółowo precyzują zadania, cele i sposób ich realizacji.
Dział III ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
§12.
1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny określają
odrębne przepisy.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie
w zakresie i na zasadach określonych w ustawie Prawo oświatowe.
§13.
1. Zespołem kieruje Dyrektor przy pomocy wicedyrektorów.
2.

Tryb i zasady powoływania Dyrektora i jego zastępców określają odrębne przepisy.

Dział IV ORGANY ZESPOŁU
§14.
1. Zachowuje się odrębność Rad Pedagogicznych oraz Rad Rodziców Przedszkola, Szkoły
wchodzących w skład Zespołu.
2. Rady Pedagogiczne mogą obradować wspólnie w sprawach dotyczących Zespołu.
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§15.
1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna Przedszkola;
3) Rada Pedagogiczna Szkoły;
5) Rada Rodziców Przedszkola;
6) Rada Rodziców Szkoły;
7) Samorząd Uczniowski Szkoły.
§16.
1. Pod pojęciem Rada Pedagogiczna Szkoły rozumiemy Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 18 i oddziałów Publicznego Gimnazjum nr 6 do wygaśnięcia.
2. Pod pojęciem Rada Rodziców Szkoły rozumiemy Radę Rodziców Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 18 i oddziałów Publicznego Gimnazjum nr 6 do wygaśnięcia.
3. Pod pojęciem Samorząd Uczniowski Szkoły rozumiemy Samorząd Uczniowski Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 18 i oddziałów Publicznego Gimnazjum nr 6 do wygaśnięcia.
4. Pod pojęciem Rada Pedagogiczna Przedszkola rozumiemy Radę Pedagogiczną Publicznego
Przedszkola nr 20.
5. Pod pojęciem Rada Rodziców Przedszkola rozumiemy Radę Rodziców Publicznego
Przedszkola nr 20.
§17.
1. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu oraz sposób rozwiązywania sporów między
nimi określają statuty przedszkola i szkoły oraz Ustawa.
2. W celu harmonijnego współdziałania organów Zespołu, a także rozwiązywania zaistniałych
sporów niezbędne jest przestrzeganie zasady bieżącej wymiany informacji pomiędzy
organami o podejmowanych działaniach i decyzjach.
§18.
1. Rodzice i nauczyciele placówek wchodzących w skład Zespołu oraz Samorząd Uczniowski
współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów z uwzględnieniem
posiadanych kompetencji, określonych w statutach szczegółowych.
2. W celu stworzenia warunków do współdziałania, o którym mowa w ust.1 Dyrektor
organizuje spotkania z przedstawicielami organów placówek.
§19.
1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem placówek wchodzących w skład Zespołu.
2. Dyrektor Zespołu w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz.
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola, uczniami szkoły;
4) odpowiada za działalność wychowawczą, profilaktyczną, terapeutyczną
i opiekuńczą Zespołu;
5) przewodniczy radzie pedagogicznej przedszkola, Radzie Pedagogicznej Szkoły;
6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji
stanowiących;
7) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie
powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór
pedagogiczny;
8) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe zatrudnionym pracownikom;
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9) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych, w sprawie
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników;
10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu,
ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
11) organizuje administracyjną obsługę Zespołu;
12) dba o powierzone mienie;
13) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych’ wykonuje inne zadania wynikające
z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli
oraz pracowników niebędących nauczycielami.
4. Szczegółowe zadania i obowiązki dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników
obsługi określone są w statutach poszczególnych jednostek.
Dział V OGRANIZACJA ZESPOŁU

1.
2.

3.

4.

§20.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają
arkusze organizacyjne przedszkola i szkoły z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji placówki, Dyrektor Zespołu,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć
określający organizację zajęć edukacyjnych.
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.
Podstawową jednostką organizacyjną w każdej placówce wchodzącej w skład Zespołu jest
oddział.

Dział VI NAUCZYCIELE ORAZ INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
§21.
1.W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych.
2.Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu określają statuty szkoły,
gimnazjum i przedszkola tworzących Zespół.

Dział VII UCZNIOWIE ORAZ WYCHOWANKOWIE ZESPOŁU
§22.
1. Zasady rekrutacji uczniów do jednostek wchodzących w skład Zespołu określa
rozporządzenia MEN, statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu, Regulamin
Rekrutacji..
2. Prawa i obowiązki uczniów, określają statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu.
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Dział VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§23.
1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zespół używa pieczęci:
1) wspólnej w sprawach dotyczących Zespołu:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Jana Brzechwy 80
47-230 Kędzierzyn – Koźle
Tel.774828801
Reg.1608022770; NIP 7492085111
2) odrębnej dla Szkoły Podstawowej w sprawach jej dotyczących:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 im. Wojciecha Korfantego
ul. Jana Brzechwy 80
47-230 Kędzierzyn – Koźle
Tel.774828801
Reg.1608022770; NIP 7492085111
3) odrębnej dla oddziałów Publicznego Gimnazjum nr 6 w sprawach jego dotyczących:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Jana Brzechwy 80
47-230 Kędzierzyn – Koźle
Tel.774828801
Reg.1608022770; NIP 7492085111
4) odrębnej dla przedszkola w sprawach jego dotyczących
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Publiczne Przedszkole nr 20
ul. Jana Brzechwy 80
47-230 Kędzierzyn – Koźle
Tel.774828801
Reg.1608022770; NIP 7492085111
§24.
Tablice jednostki wchodzącej w skład Zespołu powinny zawierać nazwę Zespołu i nazwę
placówki wchodzącej w jego skład.
§25.
1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami,
ustaleniami MEN, a także odpowiednimi zasadami w statutach jednostek wchodzących
w skład Zespołu.
2. Zespół przechowuje dokumentację, która stanowi podstawę wydawania świadectw,
duplikatów świadectw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W sprawach, które nie są unormowane niniejszym Statutem mają zastosowanie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: ustawa o systemie oświaty, Prawo
Oświatowe, Karta Nauczyciela oraz wewnętrzne regulaminy placówki i organów, które nie
mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
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4. Wszystkie informacje dotyczące oddziałów gimnazjalnych tracą moc z chwilą wygaśnięcia
ww oddziałów.
§26.
Załącznikami do Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 W Kędzierzynie – Koźlu są:
1) Załącznik Nr 1 - Statut Publicznego Przedszkola Nr 20.
2) Załącznik Nr 2 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 18.
3) Załącznik Nr 3- Statut Publicznego Gimnazjum Nr 6- regulujący funkcjonowanie
oddziałów gimnazjalnych w okresie przejściowym (od 1 września 2017 roku do
31 sierpnia 2019 roku oddziałów II i III gimnazjum, w roku szkolnym 2017/2018
oddziałów II i III klasy gimnazjum, w roku szkolnym 2018/2019 oddziałów III
klasy gimnazjum)- traci moc z chwilą wygaśnięcia oddziałów gimnazjalnych.

----------------------------------------------------------------------------------
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