
Załącznik 
do uchwały nr XVI / 229 / 2004
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 23 kwietnia 2004 roku

STATUT
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO 

W GOLASOWICACH

Nazwa szkoły

§ 1
1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkolno –Przedszkolny w Golasowicach
W skład Zespołu wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa im. Gen. A. Zawadzkiego,
b) Publiczne Przedszkole

2.    Siedzibą Zespołu jest budynek usytuowany w Golasowicach przy ulicy Janusza Korczaka 1
3.   Zespół Szkolno –Przedszkolny jest placówką publiczną..

§ 2

1. Zespół  może  czynić  starania  do  organu  prowadzącego,  na  wniosek  rady  zespołu  lub  wspólny
wniosek rad pedagogicznych i przedstawicieli rodziców i uczniów o nadanie imienia.

2. Szkole i Przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu mogą być nadane odrębne imiona.
3. Zespół może posiadać własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

  § 3

1. Ustala się nazwy Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego:

Zespół Szkolno  -  Przedszkolny 
Szkoła Podstawowa im. Gen. A. Zawadzkiego

Zespół Szkolno - Przedszkolny 
Publiczne Przedszkole

2. Ustalona nazwa szkoły jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu, zgodnie z pieczęcią urzędową:
 Zespół Szkolno – Przedszkolny

Szkoła Podstawowa im. Gen. A. Zawadzkiego
43-252 Golasowice

ul J. Korczaka 1

 Zespół Szkolno – Przedszkolny
Publiczne Przedszkole

43-252 Golasowice
ul J. Korczaka 1



§ 4

1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową i Publiczne Przedszkole jest Gmina Pawłowice.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny w stosunku do szkoły i przedszkola jest Śląski Kurator

Oświaty w Katowicach.

§ 5

1. Zespół koordynuje realizacje celów i zadań szkoły Podstawowej i Przedszkola określonych  w ustawie o
systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Cele i zadania placówek określają odrębne statuty szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu.

Organy Zespołu 

§ 6

1. Organami Zespołu  są:
a) dyrektor zespołu, 
b) rady pedagogiczna, 
c) rada rodziców, 

2. Samorząd uczniowski jest organem Szkoły Podstawowej. Jego zadania określa statut Szkoły
Podstawowej.

Dyrektor Zespołu

§7  

1. Dyrektor Zespołu realizuje zadania w odniesieniu do całości Zespołu oraz Szkoły i Przedszkola.
2. Dyrektor jest pracodawcą dla wszystkich pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. 

       3.    Zadania dyrektora określają statuty szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu

Rada pedagogiczna.

§ 8

1. W Zespole działa jedna  rada pedagogiczna, która jest  kolegialnym organem Zespołu w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Szczegółowe  zasady  funkcjonowania  rady  pedagogicznej  określają  statuty  szkoły  i  przedszkola
wchodzących w skład Zespołu.

Rada Zespołu 

§ 9

W Zespole może być powołana Rada Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Rada rodziców



§ 10

1. W Zespole działa jedna  rada rodziców, która jest  kolegialnym organem Zespołu.  
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania rady rodziców, określają statuty szkoły i przedszkola

wchodzących w skład Zespołu.

Samorząd uczniowski

§11

Szczegółowe zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego określa statut Szkoły Podstawowej. 

Organizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

§12

Szczegółowe zasady organizacji  określają statuty szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

§13

Szczegółowe zadania nauczycieli i innych pracowników  określają statuty szkoły i przedszkola wchodzących
w skład Zespołu.

Uczniowie i wychowankowie Zespołu

§14

Zasady rekrutacji uczniów i wychowanków oraz ich prawa i obowiązki określają statuty.

Postanowienia końcowe

§15

1.  Zespół  używa wspólnej pieczęci urzędowej dla wszystkich placówek  wchodzących w jego skład, zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. Zespół szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
4.  Statut  obowiązuje  wszystkich  członków  społeczności  Zespołu:  uczniów,  wychowanków,  nauczycieli
i innych pracowników Zespołu.
5.  Statut  jest  udostępniany  wszystkim  członkom  społeczności  Zespołu  i  rodzicom  uczniów  oraz
wychowanków  w sekretariacie Zespołu i bibliotece Zespołu.
6. Wszystkie organy Zespołu mogą wnioskować o dokonanie zmian w statucie Zespołu.
8. Statut wchodzi w życie z dniem  1 września 2004 roku.


