
Zalqcznik or 4 
do uchwaly Nr XIXI132120 

Rady Gminy Somianka 
z dnia 20 lutego 2020r 

STATUT 

ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOMIANCE 


§ 1 

1. 	 Zespol nosi nazw((: Zesp61 Szkolno - Przedszkolny w Somiance. 
2. 	 Siedziba Zespolll znajduje si(( w Somiance 24B, 07-203 Somianka. 
3. 	 W sklad Zespolll wchodzq: 

I) 	Szkola Podstawowa w Somiance 
(2) 	 Samorzqdowe Przedszkole w Somiance. 

4 . 	 Nazwa szkoly/plac6wki wchodzqcej w sklad zespolu sklada siy z nazwy zespolu i nazwy 
szkoly/plac6wki i brzmi nast((pujqCo: 

1) Zesp61 Szkolno - Przedszkolny w Somiance Szkola Podstawowa w Somiance. 
2) Zespol Szkolno - Przedszkolny w Somiance Samorzqdowe Przedszkole 

w Somiance. 

s. 	 Zespol jest jednostkq organizacyjnq Gminy Somianka. 

§2 

1. 	 Zespol realizuje cele i zadania okreslone w L1stawie - Prawo oS'vviatowe koncentrujqc siy na 
prowadzeni u dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opieklll1czej. 

') Szczeg6Jowe cele i zadania Przedszkola oraz szkoly Podstawowej okrdlajq ich statuty. 

§ 3 

I. 	 Organem prowadzqcym Zespol jest Gmina Somianka, Somianka-Parcele 16B, 
07-203 Somianka. 

2. 	 Nadzor pedagogiczny nad Zespolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oswiaty. 
3. 	 Szczeg6lowe zasady gospoctarki finansovvej Zespolu regulujq odrybne przepisy. 

§4 

1. 	 Organami Ze~p()lu ~q: 

1) 	 Dyrcktor Zcspolu bydL)cy jcdnoczdnie Dyrektorcm Przcdszkola OfCn Szkoly 
Podslawowc.i: 


2) Rada Pcdagogiczna: 

3) R(1cia Rodzic6w; 

4) Samorzqd l.czniowski. 




2. 	 Kompetencje poszczegolnych organow Zespolu okreSlajq odpowiednio statuty Szkoty 
i Przedszkola. 

3. 	 W celu harmonijnego wspo1dzia1ania organow Zespo1u, a takze rozwiqzywania zaistniatych 
sporow niezbydne jest przestrzeganie zasad biezqcej wymiany informacji pomiydzy 
organami 0 podejmowanych dzialaniach i decyzjach. 

4. 	 W przypadku powstania wszelkich sytuacji konfliktowych , Dyrektor Zespo1u podejmujc 
roly mediatora w celu rozwiqzania konfliktu. 

1. 	 Dyrektor Zespolu: 

I) kieruje dzialalnosciq Zespo1u jednoosobowo reprezentujqc go na zewnqtrz; 

2) sprawuje nadzor pedagogiczny; 

3) sprawuje opieky nad wychowankami przedszkoJa i uczniami szk01y oraz stwarza 


warunki harmonijnego rozwoju psychofizyczncgo uczniow i dzieci poprzez aktywne 
dzialania prozdrowotne; 

4) przewodniczy radzie pedagogicznej Zespo1u Szkolno-Przedszkolnego; 
5) realizuje uchwaly rad pedagogicznych podjytych w ramach ich kompetencji 

stanowiqcych; 
6) 	 dysponuje srodkami finansowymi okrdlonymi w planie finansowym Zespolll, 

zaopiniowanym przez rady pedagogiczne oraz ponosi odpowiedzialnosc za ich 
prawid10we wykonanie; 

7) organizllje administracyjnq obslugy Zespotu; 

8) dba 0 powierzone mienie; 

9) wykonllje zadania zwiqzane z zapewnieniem bezpieczenstwa dzieciom, UCZl1lom 


i nallczycielom w czasie zajyc organizowanych przez szkoly i przedszkole; 
10) wspoldzia1a ze szko1ami wyzszymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 
II) odpowiada za wlasciwq organizacjy i przebieg egzaminu przeprowadzanego 

w szkole podstawowej; 
12) stwarza warunki do dzialania w Zespole; wolontariuszy, stowarzyszen i innych 

organizacji, w szczeg61nosci organizacji harcerskich, ktorych celem statutowym jest 
dzia1alnosc wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia1alnosci 
dydaktycznej , wychowawczej, opiekllnczej i innowacyjnej; 

13) wykonuje obowi'}zki pracodawcy w odniesieniu dla zatrlldnionych w Zespolc 
nauczycieli i pracownik6w niebydqcych nallczycielami, w szczeg61nosci decyduje w 
sprawach: 

a) zatrlldniania i zwalniania nallczycieli oraz innych pracownik6w szko1 
wchodz'!cych w sklad Zespolu, 

b) przyznawania nagrod oraz wymierzania kar porzcldkowych nallczycieiom 
i innym pracownikom Zesp01u, 

c) wystypowania z wnioskami w sprawach odznaczen, nagrod i innych wyr6Zniel1 
dla nauczycieli oraz pozostalych pracownikow Zespolu 

14) opracowuje arkusze organizacji przedszkola i szko1y podstawowej oraz przedklada je 
do zatwierdzenia organowi prowadzqcemll; 

15) sprawuje nadzor w zakresie gospodarowania srodkami publicznymi pod wzglydem 
legalnosci, celowosci i gospodarnosci ; 

16) "''Ykonuje inne zadania wynikajqce z przepisow szczegolnych; 



17) wspolpracuje z osobami i instytucjami sprawujC1cymi profilaktycznq opieky zdrowotnq 
nad dziecmi i mlodziezq; 

18) organizuje dodatkowe zajycia edukacyjne za zgoda organu prowadzqcego szkoly i po 
zasiygniyciu opinii rady pedagogicznej i rady rodzicow. 

2. 	 Dyrektor Zespolu w wykonywaniu swoich zadan wspolpracuje z radami pedagogicznymi , 
radami rodzicow jednostek wchodzqcych w sklad Zespolu . 

3. 	 Stanowisko Dyrektora Zespolu powierza i odwoluje z niego organ prowadzC1cy Zespol 
zgodnie z odrybnymi przepisami. 

§ 6 

Szkola i Przedszkole wchodzqce w sldad Zespolu posiadajq odrybne statuty. 

§ 7 

I. 	 Zespol uzywa pieczyci i stempli zgodnie z odrybnymi przepisami. 
2. 	 Zespol prowadzi i przechowuje dokumentacjy na zasadach okreslonych w odrybnych 

przepisach. 

§ 8 

1. 	 Sprawy, nieuregulowane statutem Zespolu rozstrzygajq statuty Szkoly i Przedszkola 
wchodzC1cych w sklad zespolu . 

2 . 	 Organem wlasciwym do dokonywania zmian statutu Zespolu Sq czlonkowie rady 
Pedagogicznej Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w Somiance. 


