
Zal'1cznik nr 4 
do uchwaly Nr XIXIl33/20 

Rady Gminy Somianka 
z dnia 20 lutego 2020r. 

STATUT 

ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO 1M. GEN. 


BRYG. PIL. ST ANISLA W A SKALSKIEGO 

W WOLI MYSTKOWSKIEJ. 


§ 1 

1. 	 Zesp6! nasi nazwy: Zesp61 Szkolno - Przedszkolny im. gen. bryg. pi!. Stanislawa 

Skalskiego w Woli Mystkowskiej. 


2. 	 Siedziba Zespolu znajduje siy w Woli Mystkowskiej 17,07-206 Somianka. 
3. 	 W sklad Zespolu wchodz'1: 

1) Szkola Podstawowa im. gen. bryg. pi!. Stanislawa Skalskiego w Woli 
Mystkowskiej, 

2) Samorz'!dowe Przedszkole im. gen. bryg. pi!. Stanislawa Skalskiego w Woli 
Mystkowskiej. 

4. 	 Nazwa szkoly/plac6wki wchodz~cej w sldad zespolu sklada siy z nazwy zespolu i nazyvy 
szkoly/placowki i brzmi nastypuj'1Co: 

I) 	 Zespol Szkolno - Przedszkolny im. gen. bryg. pi!. StanisIawa Skalskiego w Woli 
Mystkowskiej Szkola Podstawowa im. gen. bryg. pi!. Stanislawa Skalskiego w Woli 
Mystkowskiej. 

2) 	 Zesp61 Szkolno - Przedszkolny im. gen. bryg. pi!. Stanislawa Skalskiego w Woli 
Mystkowskiej Samorz~dowe Przedszkole im. gen. bryg . pi!. Stanislawa Skalskiego 
w Woli Mystkowskiej. 

5. 	 lesp<Sl jest jednostkq organizacyjnq Gminy Somianka. 

I. 	 Zesp61 realizuje ccle i zadania okrdlone w llstawie - Prawo oswiatowe konccntruj<}c 

siy na prowadzeniu dzialalnosci dydaktyczncj, wychowawczcj i opiekunczej. 


2. 	 Szczeg610we celc i zadania Przedszkola oraz szkoly Podstawowej okreslajq ich statuty. 

I. 	 Ol·ganem prowaclz'1cYIl1 Zesp(l! jest Gmina Somianka , Somianka-Parcelc 16B, 
07-203 Somianka. 

! Nadz()I" pedagogiczny nnd Zespolcm sprawuje Mazowiecki Kurator Oswiaty. 
') 	 S~c~eg6~ovve l(]saciy gospodarki fincU1S0\Vej Zespotu regulujC} odr~bne przepisy. 



.. 


§4 


1. 	 Organami Zespolu scr 

1) 	 Dyrektor Zespolu bydqcy jednoczeSnie Dyrektorem Przedszkola oraz Szkoly 
Podstawowej; 


2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodzic6w; 

4) Samorzqd Uczniowski. 


2. 	 Kompetencje poszczeg6lnych organ6w Zespolu okresIajq odpowiednio statuty Szkoly 
i Przedszkola. 

3. 	 W celu harmonijnego wsp61dzialania organ6w Zespolu, a takze rozwiqzywania zaistnialych 
spor6w niezbydne jest przestrzeganie zasad biezqcej wymiany informacji pomiydzy 
organami 0 podejmowanych dzialaniach i decyzjach. 

4. 	 W przypadku powstania wszelkich sytuacji konfliktowych, Dyrektor Zespoiu podejmuje 
rol y mediatora w celu rozwiqzania kontliktu. 
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1. 	 Dyrektor Zespolu: 

1) kieruje dzialalnosciq Zespolu jednoosobowo reprezentujqc go na zewnqtrz; 

2) sprawuje nadz6r pedagogiczny; 

3) sprawuje opieky nad wychowankami przedszkola i uczniami szkoly oraz stwarza 


warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczni6w i dzieci poprzez aktywne 
dzialania prozdrowotne; 

4) przewodniczy radzie pedagogicznej Zespolu-Szkoino-Przedszkolnego ; 
5) realizuje uchwa1y rad pedagogicznych podjytych w ramach ich kompetencji 

stanowiqcych; 
6) 	 dysponuje srodkami finansowymi okreslonymi w planie tinansowym Zespo1u. 

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

7) organizuje administracyjnq obslugy Zespolu; 

8) dba 0 powierzone mienie; 

9) wykonuje zadania zwiqzane z zapewnieniem bezpieczenstwa dzieciom, UCZl1lom 


i nauczycielom w czasie zajyc organizowanych przez szko1y i przedszkole; 
10) wsp6ldziala ze szko1ami wyzszymi w organizacj i praktyk pedagogicznych; 
11) odpowiada za wlasciwq organizacjy i przebieg egzaminu przeprowadzanego 

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

organizacji , w szczeg6lnosci organizacji harcerskich, kt6rych celem statutowym jest 
dzialalnosc wychowawcza lllb rozszerzanie i wzbogacanie form dzialalnosci 
dydaktycznej, wychowawczej, opiekllllczej i innowacyjnej; 

13) wykonuje obowiqzki pracodawcy w odniesieniu dla zatrudnionych w Zespole 
nauczycieli i pracownik6w niebydqcych nauczycielami, w szczeg6lnosci decydllje w 
sprawach: 

a) 	 zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracownik6w szk6t 
wchodzqcych w sklad Zespolu, 



I 

b) przyznawania nagr6d oraz wymierzania kar porzqdkowych nauczycielom 
i innym pracownikom Zespolu, 

c) wystypowania z wnioskami w sprawach odznaczen, nagrod i innych wyrozniel1. 
dla nauczycieli oraz pozostalych pracownik6w Zespolu 

14) opracowuje arkllsze organizacji przedszkola i szkofy podstawowej oraz przedklada je 
do zatwierdzenia organowi prowadzqcemll; 

15) sprawuje nadz6r w zakresie gospodarowania srodkami publicznymi pod wzglydem 
legalnosci , celowosci i gospodarnosci ; 

16) wykol1ujc inne zadania wynikajqce z przepis6w szczeg6lnych; 
17) wsp61pracllje z osobami i instytucjami sprawlljqcymi protilaktycznq opieky zdrowotn'! 

nad dziecmi i mtodziezq; 
18) organizuje dodatkowe zajycia edukacyjne za zgoda organll prowadzqcego szkoly i po 

zasiygniycill opinii rady pedagogicznej i rady rodzic6w. 

Dyrektor Zespotll w wykonywaniu swoich zadan wsp61pracllje z radami pedagogicznymi. 
radami rodzic6w jednostek wchodzqcych w sklad Zespolu . 

3. 	 Stanowisko Dyrektora Zespolu powierza i odwotuje z niego organ prowadzqcy Zesp6l 
zgodnie Z odrybnymi przepisami. 
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Szkola i Przcdszkole wchodz,!ce w sklad Zespolu posiadajq odrybne statuty. 

§ 7 

1. 	 Zesp61 uzywa pieczyci i stempli zgodnie z odrybnymi przepisami. 
2. 	 Zesp61 prowadzi i przechowllje dokllmentacjy na zasadach okreSlonych w odrybnych 

przepisach. 

§ 8 

I. 	 Sprawy, niellregulowane statutem Zespolu rozstrzygajq statuty Szkoly i Przedszkola 
wchodzC}cych w sktad zespolu. 

2. 	 Organem wlasciwym do dokonywania zmian Statutu Zespolu Sq czlonkowie rady 
Pedagogicznej Zespotu Szkolno - Przedszkolnego im. gen. bryg. pil. Stanislawa Skalskiego 
w Woli Mystkowskiej. 
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