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Podstawa prawna: 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)  

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.)  

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 

poz. 949, poz. 2203; z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do 

wyż. wym. ustaw 

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania 

i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz.645 z póź. zm) 

Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1730) 

Ustawy z dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (tj.  Dz.U. 2022 poz. 1700)  

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. 

poz.1711) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594). 
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  

§1. 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi powstał na skutek 

uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr XLV/ 376/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

2. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi, zwanym 

dalej zamiennie „Zespołem” lub „ZS-P w Pudliszkach” wchodzi: 

1) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi, zwana 

dalej „Szkołą”; 

2) Przedszkole w Pudliszkach z oddziałem integracyjnym, zwane dalej  „Przedszkolem”. 

3. Zespół mieści się w budynkach przy ul. Szkolnej 20 w Pudliszkach. 

4.  Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Krobia, z siedzibą w Krobi, ul. Rynek 1. 

5. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Zespołu 

§2. 

1. Celem ZS-P w Pudliszkach jest dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka i ucznia. Edukacja 

przedszkolna i szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie 

nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. 

2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające w szczególności z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego określone w § 2. Statutu Przedszkola. 

3. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające w szczególności z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego określone w § 3. Statutu Szkoły. 

4. Przedszkole i Szkoła współpracują w ramach Zespołu w Pudliszkach realizując zadania edukacyjne, 

wychowawcze i opiekuńcze. 

5. Zespół udziela dzieciom i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizuje zalecenia 

wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zajęcia rewalidacyjne zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

 

§3. 

1. W czasie zajęć organizowanych w Zespole dzieci i uczniowie znajdują się pod opieką nauczycieli. 

2. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w Przedszkolu i szkole określone są odpowiednio: 

1) w § 3. Statutu Przedszkola; 

2) w § 4 ust. 4 Statutu Szkoły. 
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Rozdział 3. 

Współdziałanie z rodzicami 

§4. 

1. Zespół współdziała z rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola oraz rodzicami uczniów 

Szkoły we wszystkich aspektach funkcjonowania placówki. 

2. Współdziałanie z rodzicami obejmuje w szczególności: 

1) umożliwianie rodzicom systematycznego wypowiadania się we wszystkich kwestiach 

dotyczących ich dzieci i organizacji pracy Zespołu; 

2) przekazywanie informacji o treściach realizowanej podstawy programowej, wymagań 

edukacyjnych oraz form sprawdzania wiedzy uczniów; 

3) udostępnianie na stronach internetowych Zespołu dokumentów Zespołu oraz przepisów 

związanych z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

4) udzielanie rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów i ewentualnych 

przyczyn trudności w nauce; 

5) tworzenie przestrzeni do wspólnych ustaleń dotyczących wychowania, opieki i organizacji 

pracy Zespołu; 

6) organizowanie spotkań informacyjnych oraz indywidualnych porad w sprawach wychowania, 

zagrożeń cywilizacyjnych, sposobów uczenia się oraz dalszego kształcenia swych dzieci 

w zależności od zdiagnozowanych potrzeb; 

7) organizowanie spotkań z rodzicami minimum 3 razy w ciągu roku szkolnego, stwarzając 

możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze i inne związane z 

pracą Zespołu; 

8) umożliwienie rodzicom partycypacji w zarządzanie Zespołem w Pudliszkach, w tym tworzenie 

prawa wewnętrznego; 

9) organizowanie indywidualnych konsultacji rodziców z nauczycielami w ciągu całego roku 

szkolnego w zależności od potrzeb wyrażanych przez rodziców; 

10) umożliwienie rodzicom wspierania Zespołu poprzez świadczenie usług bądź wsparcie 

finansowe działalności Zespołu w Pudliszkach. 

 

Rozdział 4. 

Organy Zespołu 

§5. 

1. Organami Zespołu w Pudliszkach są: 

1) Dyrektor, pełniący funkcję dyrektora Przedszkola i dyrektora Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna złożona z Rady Pedagogicznej Przedszkola oraz Rady Pedagogicznej 

Szkoły, 
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3) Rada Rodziców złożona z Rady Rodziców Przedszkola oraz Rady Rodziców Szkoły, 

4) Samorząd uczniowski Szkoły. 

2. Dyrektor Zespołu: 

1) reprezentuje Zespół na zewnątrz; 

2) realizuje zadania określone w § 5 ust. 2 Statutu Przedszkola, 

3) realizuje zadania określone w § 6 ust. 2 Statutu Szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna Zespołu wykonuje kompetencje określone w art. 70 ustawy Prawo oświatowe 

oraz: 

1) realizuje zadania określone w § 5 ust. 3 Statutu Przedszkola, 

2) realizuje zadania określone w § 6 ust. 3 Statutu Szkoły. 

4. Rada Rodziców Zespołu jest organem skupiającym przedstawicieli rodziców wszystkich oddziałów 

Przedszkola i Szkoły i funkcjonuje na zasadach określonych odpowiednio: 

1) w § 5 ust. 4 Statutu Przedszkola, 

2) w § 6 ust. 5 Statutu Szkoły. 

5. Zasady działania samorządu uczniowskiego określa § 6 ust. 4 Statutu Szkoły. 

6. Organy Zespołu w Pudliszkach współdziałają ze sobą w celu realizacji zadań Zespołu: 

1) bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami odbywa się za pomocą powszechnie 

dostępnych sposobów komunikacji, a w sprawach dotyczących osób fizycznych oraz 

kompetencji przypisanych ustawowo do danych organów w formie korespondencji pisemnej 

bądź elektronicznej, gwarantującej jej utrwalenie; 

2) dyrektor Zespołu umożliwia dostęp do pomieszczeń Przedszkola lub Szkoły przedstawicielom 

poszczególnych organów w razie potrzeb; 

3) dyrektor Zespołu inicjuje spotkania wszystkich organów w razie potrzeb; 

4) przedstawiciele rady rodziców mogą uczestniczyć w analitycznych posiedzeniach rady 

pedagogicznej podsumowujących działania Zespołu; 

5) organy Zespołu współpracują ze sobą w celu podnoszenia poziomu jego pracy; 

6) formy współpracy określane są na bieżąco w zależności od potrzeb. 

7. Spory pomiędzy organami rozstrzygane są na terenie Zespołu za pomocą negocjacji, mediacji 

i zawierania porozumień. 

1) osobą odpowiedzialną za realizację zadań określonych w ust. 7 jest pedagog w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Pudliszkach; 

2) w przypadku, gdy stroną konfliktu jest pedagog szkolny, zadania określone w ust. 7 realizuje 

dyrektor lub wicedyrektor, w którego zakresie zadań znajdują się sprawy wychowawcze; 

3) celem działań osób określonych w pkt. 1 i 2 jest polubowne rozwiązanie sytuacji konfliktowej; 

4) w przypadku braku możliwości porozumienia pomiędzy organami, dyrektor Zespołu zwraca 

się z prośbą o wyznaczenie mediatora do organu prowadzącego; 
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5) jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą zwrócić się z 

wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

 

Rozdział 5. 

Organizacja pracy Zespołu  

§6. 

1. Organizację Zespołu w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji. W arkuszu organizacji 

określa się w szczególności czas pracy Przedszkola i Szkoły oraz liczbę zatrudnionych nauczycieli. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział. 

3. Szczegółowe zasady organizacji pracy w Zespole określają: 

1) § 6 Statutu Przedszkola, 

2) § 9 Statutu Szkoły. 

§7. 

1. W Zespole mogą być utworzone stanowiska dwóch wicedyrektorów. 

2. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego Zespołu i rady pedagogicznej. 

3. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określony jest w indywidualnym zakresie 

obowiązków. 

4. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępuje go wicedyrektor. 

 

Rozdział 6. 

Nauczyciele Zespołu 

§8. 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i 

wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci i uczniów. 

2. Szczegółowe zadania nauczycieli Przedszkola i Szkoły określają odpowiednio: 

1) § 8 Statutu Przedszkola, 

2) § 11 Statutu Szkoły. 

 

Rozdział 7. 

Dzieci i uczniowie Zespołu 

§9. 

1. Prawa dzieci oraz uczniów określone są odpowiednio: 

1) w § 9 ust. 1 Statutu Przedszkola, 

2) w § 24 ust. 2 Statutu Szkoły. 

2.  Obowiązki dzieci oraz uczniów określone są odpowiednio: 
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1) w § 9 ust. 2 Statutu Przedszkola, 

2) w § 24 ust. 4 – 10 Statutu Szkoły. 

3. Przypadki skreślenia dziecka z listy przyjętych do Przedszkola zawiera § 9 ust. 3 Statutu 

Przedszkola. 

4. Przypadki  wystąpienia  dyrektora  Zespołu  do  Wielkopolskiego  Kuratora  Oświaty  z wnioskiem 

o przeniesienie ucznia do innej Szkoły zawiera § 27 Statutu Szkoły. 

 

Rozdział 8. 

Pracownicy Zespołu 

§10. 

1. Pracownicy administracji i obsługi zabezpieczają sprawną pracę Zespołu: 

1) obsługę administracyjną zapewnia sekretariat zgodnie z odrębnymi przepisami, na podstawie 

indywidualnych zakresów obowiązków pracowników; 

2) pracownicy obsługi realizują zadania określone w indywidualnych zakresach obowiązków. 

2. Liczbę pracowników administracji i obsługi określa każdego roku arkusz organizacji Zespołu 

zatwierdzony przez organ prowadzący. 

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe  

§ 11. 

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

2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy. 

3. Zasady rekrutacji do Przedszkola i Szkoły określa regulamin rekrutacji. 

4. Organami uprawnionymi do wnioskowania w sprawie zmian zapisów w statucie Zespołu są organy 

Zespołu oraz organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny: 

1) wnioski w sprawie zmian w statucie składane są do dyrektora; 

2) dyrektor zespołu przekazuje wnioski o dokonanie zmian w statucie pod obrady rady 

pedagogicznej. 

 

 

…../-/Agata Lemańska…. 

Dyrektor 

 


