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Zńącznlkw 2

do uchwały Rady Gminy Gerałtowice
Nr )(LV313 /1O z dńa22.a4.201o r.

Stafut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach

Opracowarry na podstawie art.6a ust.l w zlńązku z art. 58 ust,ó ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2O04 r. Nr 256, poz. 2572 z
późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja
2001 r. w sprawie ramowych stafutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. zZa0l r. Nr 61, poz.624 zpóźńejszyni zmianami)

określenia
Ilekroć w stducie jest mowa o Zespole- naleĄ przez to rozumieć

,,Zespćń Szkolno- Przedszkolny w PaniówkacH'.
Ilekroó w niniejszym stafucie jest mowa o ustarrłie o systemie oświaty naleĘ ptzez to
rozumieć ustawę z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty { tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, pz. 2572 z późńejszyń zmianami).
Ilekroć w stafucie jest mowa o szkole nńeĘ przęz to rozumiec Szkołę Podstawową
zaddzińami Integracyjnymi im. Jana Pawła II wPaniówkach,
Ilekroć w statucie jest mowa o gimnĘum nalezy ptzęz to rozumieć Gimnazjum Nr 2
w paniówkach.

Ilekroć w stafucie jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć Gminne
przedszkole w paniówkach.

Ilekroć jest mowa o statucie nalezy przęzto rozumieć Statut Zespołu.

Rozdzial I

Postanowienia ogólne

§1

l. Nazwa Zespołu brzmi Zesprłł Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach.
2. SiedzibąZespofu jest budynek położonywPaniowkach przy ulicy. Zvłycięstwa44.

§2

1, Obwody szkoły starrowią miejscowości: Paniówki i Chudow dla gimnazjum.
2. Nie wyznacza się obwodu dla przedszkola.

§3

1. W skład Zespofu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą następujące jednostki:

l) trzy|etńe GmnĄum Nr 2 w PaniówkacĘ
2) sześcioletnia Szkoła Podstawowa zOddzińami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

wpaniówkach,
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3) Gminne Przedszkole w PaniówkacĘ w którym dzięci realizują obowią,zkowe

przygotowanie przedszkolne.

2. Bazę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą stanowi baza jednostek wchodzących
w sHad Zespofu.
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§4

Organem prowadzącym Zespoł jest Gmina Gierałtowice.

Organem sprawującym nadzór pedagogczny nad Zespołem jest ŚĘski Kurator Oświaty

w katowicach.
Jednostki wchodzące w skład Zespcłu zachowują doĘchczasowe stafuĘ pod

warunkierą że nie Ę one §przeczne zzapisami niniejszego stafufu.

Rozdział 2

cele i zadania

§5

Zespc>Ł realizuje cele i zńańawynikające z ustawy o systemie oświaty i wydanych na

jej postawie aktów wykonawctych oraz innych obowipujących uregulowań prawnych

koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej.

Statuty jednostek wchadzących w skład Zespofu szczegółowo piecyro;ą cele, zadania

i sposób ich realizacji.

Rozdział 3

Organy Zespofu

§ó

Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rąd rodziców jednostek

wchodzących w skład Zespołu.

Rady pedagogiczne dziaĘąw ramach swoich kompetencji stanowiących i wydawania

opinii w sprawach zgodnie z ustawąo systemie cświaty.
Rady pedagogiczne dzińająw oparciu o swoje regulaminy.

Rady pedagogiczne jednostek wchodzących w skład Zespofu ą niezalezne od siebie

i podlegają w ramach t:urdzaru pedagogicznego dyrektorowi Zespołu.

Organami Zespołu są
1) Dyrektor Zespołu,

2) Rada Pedagogiczna Gimnazjum Nr 2,

3) RadaPedagagsczna Szkoły Podstawowej zaddzińami Integracyjnymi im. Jana

Pawła II w PaniówkacĘ
4) Rada Pedagogiczna Gminnego Przedszkola w Paniówkach.

5) RadaRodzicówGimnujurrl,
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6) RadaRodzicówSzkoły,
7) Rada Rodziów Przedszkoia,
8) SamorządUczriowskigimnazjurrq
9) Samorząd Ucmiowski szkoły.

§7

Kompetencje organów Zespołu określonych w § 6 ust. 5 pkt 2-9 określają statuty

Gimnazjum, SzkĄ i Przędszkola,

§8

1. Dyrettor Ęespołu realizuje zadatiaw odniesieniu do Zespołu.

2. Dyrektor Zespołu w szczególności:
1) kieruje działalnościąZespołu oraz reprezerrtuj€ go na zewnątrz,

2) sprawuje nńzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nń uczniami oraz stwarza waruŃi harmonijnego rozwoju

psychofizycznego ucaniów i dzieci paprzezaktywne dzińańe prozdrowotne,

4) realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji

stanowiącycĘ
5} dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi

odpowiedzialnosc za" ięhprawidłowe wykorzystanie,
6) wykonuje zadarliazvłiązane zzapeulnieniem bezpieczeństwa dzieciolll, uczniom

i nauczycielom vr czasie zajęć organizowanych przezZespoł,

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu kompetencji
i egzaminu gtrmnazj alne go pr z-epr ow aóz-any ch w Zesp ole,

S) stwarza warunki da ózińańa w Zespole dla: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych

organizacji, w szczególności organizacji, których celem statutowym jest

działalność wychowawcza i wzbogacanie form działalności dydaktycznej

i opiekuńczej,

9) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy i przepisów szczególnych,

l0) wspołdziała ze szkołami wyzszymi cltazzakłaóami ksaałcenia nauczycieli w
organizacj i prakryk pedagogicznych.

Dyrektor Zespofu jest kierownikiem dla zatrudnionych w szkołach i przedszkolu
nauczycieli i pracowników niebędących natłczy cielami, w szczególności :

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

2) przyntaje nagrody oraz wymierzakary porządkowe nauczycielomQraz
pracownikom niepedagogicznyrą

3) wy§tępuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rad pedagogtcznych w sprawach

odmaczĄ nagród i innych wyrómień dla nauczycieli i pracowników Zespofu,

Dyrektor Zespołu w wykonywaniu svroich zadań wspĘracuje z radami

pedagogicznymi, radami rodzicow i samorządami uczniowskimi jednostek

wchodząpych w skład Zespofu.

W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje gawznaczony przez niego

wicedyrektor jednostki oświatowej wchodzącej w sHad Zespołu.

5

,
J

4,

5.

1l,.{|Wc}DNlczĄcYxAo! CĄrlNy GIf BĄtToWtcE

|)piotrswc\



Rozdział 4

Organizacja pracy Zespołu

§9

1. Szczegołową organizację nauczanią wychowania i opieki w Zespole określa arkusz

orgańzacylny Zespofu opracowany wg zasad określonych w Statutach jednostek

wchodzących w skład wZespołu i zatwierdzony ptzez organ prowadzący Zesprłl.

2. Zasńy rekrutacji dzieci i uczniów do jednostek wchodzących w skład Zespołu określa

rozporządzeńe MEN w sprawie warunków i przyjęć uczniów do publicznych

przedszkoli i szkół araz przechodzenia z jednego Ępu szkoł do innych oraz stafuty

tych jednostek.

3. Praca dydaklyczno-wychowawca i opiekuńcza prowadzona jest wg zasad ustalonych

w statutach tych jednostek.

4. W Zespole zatrudnia się: dyrektorą wicedyrektoróą nauczycieli oddziałow szkoły
podstawowej, gimnazjum i przedszkola oraz pracowników administracyjnych

i pracowników obsługi.

5. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których mowa w pkt. 4 reguĘą odrębne

przepisy.

Rozdział 5

postanowienia końcowe

§10

1. Zespcń posiada pieczęc urzędową wspolną dla gimnazjum, szkoły podstawowej

i przedszkola o następującej treści:

,, Zesp& Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach".
2, Pieczęcie urzędowe jednostek wchodzących w sldad Zespofu nie zawierają nazwy tego

Zespafu.
3. Tńlice i stemple jednostek zawierająnłrzwę:

,,Zesp(>ł Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach"' oraz nazwę jednostki wchodzącej

w skład Zespofu.
4. Zespcńgromańńi przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5, Zasady prowadzeniz przez Zespoł gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.

ó. Zespćń moze posiadać własny sźandar, godło, logo oraz ceremoniał szkolny.
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