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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie, zwany dalej „Zespołem”, 

nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie. Siedziba Zespołu mieści 

się w Ostródzie przy ul. Plebiscytowa 50. 

2. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie, zwana dalej 

„Szkołą”; 

2) Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostródzie, zwane dalej 

„Przedszkolem”. 

3. Nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka  

w Ostródzie. 

4. Nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka  

w Ostródzie. 

5. Zespół jest samorządową jednostką budżetową. 

6. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miejska Ostróda, 

reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda, mająca swoją siedzibę  

przy ul. Adam Mickiewicza 24. 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski 

Kurator Oświaty w Olsztynie. 

§ 2. 1. Zespół używa pieczęci urzędowej: Zespół Szkolno–Przedszkolny  

w Ostródzie. 

2. Szkoła wchodząca w skład Zespołu używa pieczęci urzędowej: Szkoła 

Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie. 

§ 3. 1. Zespół działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 

ze zm.); 

2) ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 

ze zm.); 

3) aktów wykonawczych do ustaw; 

4) niniejszego statutu. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU 

§ 4. 1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustaw, o których mowa  

w § 3 ust.1 pkt 1, 2, 3 i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych oraz innych 

obowiązujących uregulowań prawnych, koncentrując się na prowadzeniu działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

2. Statuty poszczególnych jednostek wchodzących w skład Zespołu 

szczegółowo precyzują zadania, cele i sposób ich realizacji. 

3.  Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 305 ze zm.). Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan finansowy 

opracowywany na każdy rok budżetowy. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY ZESPOŁU 

§ 5. 1. Organami Zespołu są:  

1) Dyrektor Zespołu, będący jednocześnie Dyrektorem Szkoły i Przedszkola; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu; 

3) Rada Rodziców Szkoły; 

4) Rada Rodziców Przedszkola; 

5) Samorząd Uczniowski Szkoły. 

2. W Zespole może działać Rada Zespołu. 

3. Kompetencje poszczególnych organów określa ustawa wymieniona  

w §3 ust.1, pkt 1 i statuty poszczególnych jednostek. 

4. Zaistniałe konflikty oraz spory między wymienionymi organami rozstrzyga 

się w pierwszej kolejności wewnątrz Zespołu poprzez dialog przedstawicieli stron 

konfliktu z udziałem Dyrektora Zespołu. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji 

Dyrektora do organu prowadzącego lub nadzorującego, według kompetencji 

rozstrzyganego zagadnienia. 

5. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za wymianę informacji między 

organami. 

§ 6.  1. Dyrektor Zespołu realizuje następujące zadania: 
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1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz; 

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej oraz zwołuje jej zebrania; 

3) realizuje uchwały Rady Zespołu – jeśli została powołana – oraz Rady 

Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

4) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

5) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu  

i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu; 

6) zarządza funduszem socjalnym i zdrowotnym Zespołu; 

7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, dzieciom   

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu;  

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

2. Ponadto Dyrektor Zespołu realizuje zadania szczegółowo określone  

w Statucie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w odniesieniu do Szkoły  

i zadania szczegółowo określone w Statucie Przedszkola nr 3 im. Janusza Korczaka 

w odniesieniu do Przedszkola. 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i decyduje w szczególności  

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 lub Rady 

Zespołu, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników Zespołu. 

4. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 

Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 
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5. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu zastępuje go wicedyrektor  

lub kierownik świetlicy. Jeśli nie utworzono stanowiska wicedyrektora lub kierownika 

świetlicy zastępuje go inny nauczyciel Zespołu, wyznaczony przez organ prowadzący. 

§ 7. 1. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Powołania i odwołania z tego stanowiska dokonuje Dyrektor  

po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Zespołu, jeśli została utworzona, 

oraz Rady Pedagogicznej. 

3. Szczegółowy przydział i zakres obowiązków wicedyrektora określa Dyrektor 

Zespołu. 

4. W Zespole tworzy się stanowisko kierownika świetlicy szkolnej. 

5. Powołania i odwołania z tego stanowiska dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego, Rady Zespołu, jeśli została utworzona, oraz Rady 

Pedagogicznej. 

6. Kierownik świetlicy jest odpowiedzialny za realizację zadań dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych świetlicy szkolnej. 

§ 8. 1. Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne 

stanowiska kierownicze. 

§ 9. 1. W Zespole funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, w skład której 

wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu. 

3. Rada Pedagogiczna pracuje na zebraniach plenarnych z udziałem 

wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Zespole. 

4. W sprawach dotyczących wyłącznie danej jednostki, wchodzącej w skład 

Zespołu, w zebraniu Rady Pedagogicznej uczestniczą jedynie nauczyciele 

prowadzący zajęcia w tej jednostce.  

§ 10. 1. Reprezentację rodziców dzieci i uczniów jednostek wchodzących  

w skład Zespołu stanowi: 

1) Rada Rodziców Szkoły; 

2) Rada Rodziców Przedszkola. 

§ 11. 1. W szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski, który tworzą uczniowie 

Szkoły. Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, który 

nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu oraz Szkoły. 
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§ 12. 1. Współdziałanie organów Zespołu oraz rozwiązywanie sporów między 

nimi odbywa się poprzez: 

1) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji; 

2) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu; 

3) zapewnienie przepływu bieżącej informacji pomiędzy organami Zespołu  

o planowanych i podejmowanych działaniach. 

2. Współdziałanie organów Zespołu jest realizowane w szczególności: 

1) na zebraniach Rady Pedagogicznej Zespołu z Radą Rodziców Szkoły  

i Przedszkola; 

2) na spotkaniach Dyrektora Zespołu z Radą Rodziców Szkoły i Przedszkola 

oraz Samorządem Uczniowskim; 

3) poprzez bieżące przekazywanie informacji na tablicy ogłoszeń w Zespole; 

4) poprzez bieżące przekazywanie informacji na stronie internetowej Zespołu. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA ZESPOŁU 

§ 13. 1. Organizacja pracy placówek wchodzących w skład Zespołu ustalona 

jest w statutach poszczególnych jednostek. 

2. Podstawę organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym stanowi arkusz organizacyjny zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu 

i zatwierdzony przez organ prowadzący. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACWNICY ZESPOŁU 

§ 14. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących 

nauczycielami. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa 

w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

3. Szczegółowy   zakres   czynności   dla   pracowników   niebędących 

nauczycielami sporządza Dyrektor Zespołu. 

4. Zakres zadań nauczycieli określają statuty szkoły i przedszkola. 
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5. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników jednostek wchodzących  

w skład Zespołu oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15. 1. Zmiany w statucie należą do kompetencji Rady Zespołu jeśli została 

utworzona lub Rady Pedagogicznej na wniosek: 

1) organów Zespołu; 

2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku 

zmiany przepisów. 

2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały. 

3. Dyrektor Zespołu publikuje tekst ujednolicony statutu najpóźniej po trzech 

nowelizacjach. 

§ 16. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie odrębne 

przepisy prawa. 

§ 17. 1. Dla zapewnienia znajomości statutu, dokument zostanie udostępniony 

wszystkim zainteresowanym poprzez: 

1) umieszczenie na stronie internetowej BIP; 

2) wyłożenie w sekretariacie Zespołu. 

§ 18.  1. Statut wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 r. 

Dyrektor 


