STATUT
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
IM JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE

§1.
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o;
1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w
Miłakowie;
2) Przedszkolu- należy przez to rozumieć Przedszkole Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie;
3) Szkole-należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im Jana Pawła II w Miłakowie z klasami gimnazjalnymi i Filię
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie. Szkołę
Podstawową w Boguchwałach.
4) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
5) Statucie- należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana
Pawła II w Miłakowie
§2.
1. Zespół nosi nazwę :Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie.
2. Nazwa jest używana zasadniczo w pełnym brzmieniu Zespół Szkolno- Przedszkolny im
Jana Pawła II w Miłakowie.
3. Zespół nosi imię Jana Pawła II.
4. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Olsztyńskiej 9a
5. W skład Zespołu wchodzą :
1) Przedszkole Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie
2) Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w
Miłakowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II Miłakowie
3) Filia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im Jana Pawła II w Miłakowie. Szkoła
Podstawowa w Boguchwałach
§3.
1. Zespół realizuje cele i zadanie określone w ustawie, koncentrując się na prowadzeniu
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Szczegółowe cele i zadania Przedszkola, Szkoły Podstawowej określają ich statuty.

§4.
1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miłakowo.
2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty
3. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.
4. Cele i zadania Przedszkola, Szkoły Podstawowej określają ich statuty.
§5.
1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych Przedszkola, Szkoły Podstawowej,
wchodzących w skład Zespołu. Rady pedagogiczne mogą obradować wspólnie w sprawach
dotyczących Zespołu.
2. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor
2) Rada pedagogiczna Przedszkola
3) Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej
4) Rada rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie
5) Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im.
Jana Pawła II w Miłakowie
3. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu oraz sposób rozwiązywania sporów
między nimi określają statuty przedszkola, szkoły
4. 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.
5. W przypadku powstania wszelkich sytuacji konfliktowych, specjalnie powołany przez
dyrektora zespół mediacyjny lub dyrektor Zespołu podejmują rolę mediatora w celu
rozwiązywania konfliktu.
§6.
1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Przedszkola, Szkoły
2. Zespołem kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektorów oraz osób zajmujących inne
stanowiska kierownicze.
3. 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 dydaktyczną, edukacyjną, wychowawczą, profilaktyczną,
terapeutyczną i opiekuńczą Zespołu.
5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej Zespołu, Przedszkola i Szkoły
6) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących
7) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie
8) powierza stanowisko wicedyrektorom i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego oraz rad pedagogicznych.
9) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe zatrudnionym pracownikom
10) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych, w sprawie
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników
11) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu,
12) organizuje administracyjną obsadę Zespołu.
13) dba o powierzone mienie
14) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w
organizacji praktyk pedagogicznych
15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych
16) udostępnia obiekty Zespołu podczas ferii oraz wakacji do organizowania obozów
sportowych, międzynarodowych wymian młodzieży, wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza i odwołuje organ prowadzący.
§7.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określają arkusze organizacyjne Przedszkola, Szkoły i Filii z uwzględnieniem szkolnych
planów nauczania.
2. Zasady rekrutacji uczniów określone są w odrębnych przepisach
3. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone
oddziały integracyjne i sportowe
§8.
1. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole
nauczycieli i pracowników obsługi

2. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia osób, o których mowa w pkt.1 regulują odrębne
przepisy.
3. Szczegółowe zadania i obowiązki dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników
obsługi określone są w statutach Przedszkola, Szkoły.
4. W całym Zespole i na terenie do niego należącym obowiązuje zakaz fotografowania,
filmowania i nagrywania. Czynności te można wykonywać tylko za zgodą dyrektora Zespołu
§9.
1. Tablice szkoły wchodzącej w skład Zespołu powinny zawierać nazwę zespołu i nazwę
szkoły wchodzącej w jego skład.
2. Zespół używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami o brzmieniu:
1) Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie
2) Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie. Przedszkole
3) Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie. Szkoła Podstawowa
4) Filia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie. Szkoła
Podstawowa w Boguchwałach
3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zespół posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał. Sztandar uczestniczy w
najważniejszych uroczystościach w szkole i poza nią.
5.Poczet sztandarowy tworzą uczniowie wyróżniający się postawą i w nauce. Udział uczniów
w poczcie jest dobrowolny.
5. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne
przepisy.
§10.
1. Organem właściwym do dokonania zmian w statucie jest Rada pedagogiczna Zespołu.
2. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie
internetowej przedszkola.
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i
dotyczące tych spraw odrębne przepisy.
5. Statut Zespołu w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 30.11. 2017 roku.

