
Statut   

Zespołu Kształcenia Podstawowego   

i Przedszkolnego Nr 1  

 w Gdańsku,  

ul. Tęczowa 6 

z dnia 18 października  2019 r. 

 
 

Rozdział  1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§  1. 

 

1. Zespół Kształcenia Podstawowego Nr 1 i Przedszkolnego w Gdańsku  ul. 

Tęczowa 6  jest działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148 z późn. zm.) 

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2019 r. poz. 

1481 z późn. zm.),  

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1870 z późn. zm.); 

4) niniejszego statutu Zespołu 

 

§  2. 

1. W skład Zespołu wchodzi: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 87 w oddziałem przedszkolnym  

2) Przedszkole Nr 61.  

 

§  3. 

Siedziba Zespołu  mieści się w Gdańsku  przy ul. Tęczowej 6. 

 

§  4. 

 

2. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miasto Gdańsk, z siedzibą: 

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk. 

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. 

 

 

 



§  5. 

1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla szkoły podstawowej i 

przedszkola, wchodzących w skład Zespołu, zawierającą nazwę Zespół 

2. Pieczę szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu zawiera nazwę 

szkoły podstawowej i nazwę Zespołu 

3. Pieczęć przedszkola wchodzącego w skład Zespołu zawieraj nazwę 

przedszkola i nazwę Zespołu. 

 

 

§  6. 

Jednostki wchodzące w skład Zespołu zachowują dotychczasowe statuty, pod 

warunkiem, że nie są one sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.  

 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Zespołu 

 

§ 7. 

1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy - Prawo oświatowe i 

wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz innych 

obowiązujących uregulowań prawnych, koncentrując się na prowadzeniu 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  

2. Statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu szczegółowo określają 

cele, zadania i sposób ich wykonywania.  

 

Rozdział 3. 

Organy Zespołu i ich kompetencje 

§ 8. 

1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców 

jednostek wchodzących w skład Zespołu.  

2. Rady pedagogiczne działają zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe w 

ramach swoich kompetencji stanowiących i opiniotwórczych.  

3. Rady pedagogiczne jednostek wchodzących w skład Zespołu są 

niezależne od siebie i podlegają Dyrektorowi Zespołu w ramach nadzoru 

pedagogicznego.  

4. Organami Zespołu są:  

1) Dyrektor Zespołu;  

2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej  Nr 87  

3) Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 61 

4) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 87 

5) Rada Rodziców Przedszkola Nr 61 

6) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej  

 

 



§ 9. 

Kompetencje organów jednostek Zespołu wskazanych w § 3 ust. 4 określają ich 

statuty.  

§ 10 

1. Dyrektor może zwołać wspólne posiedzenie wszystkich rad 

pedagogicznych w sprawach ważnych dla Zespołu. W szczególności 

wspólne posiedzenie zwołuje w celu wyłonienia przedstawicieli rad 

pedagogicznych do pracy w Komisji Konkursowej przeprowadzającej 

konkurs na dyrektora Zespołu.  

2. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola mogą zwoływać 

wspólne posiedzenie. W szczególności wspólne posiedzenie zwołuje się 

w celu wyłonienia przedstawiciela rady rodziców do pracy w Komisji 

Konkursowej przeprowadzającej konkurs na dyrektora Zespołu. 

 

§ 11 

1. Do kompetencji Dyrektora Zespołu należy:  

1) kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz;  

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w jednostkach wchodzących w 

skład Zespołu, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami/wychowankami oraz stwarzanie 

warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne 

działania prozdrowotne;  

4) realizowanie uchwał rad pedagogicznych, podjętych w ramach ich 

kompetencji stanowiących;  

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, 

zaopiniowanym przez rady pedagogiczne Zespołu i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 

organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi Zespołu;  

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i 

higienicznych warunków uczniom/wychowankom i nauczycielom w 

czasie zajęć organizowanych przez Zespół;  

7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;  

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk 

pedagogicznych;  

9) stwarzanie warunków do działania w Zespole: wolontariuszy, 

stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Zespołu;  

10) odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego ucznia/wychowanka;  



11) współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i 

lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

dziećmi i młodzieżą,  

2. Dyrektor Zespołu jest przewodniczącym rad pedagogicznych każdej 

jednostek wchodzących w skład Zespołu.  

3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w 

Zespole nauczycieli i pozostałych pracowników.  

4. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Zespołu współpracuje z Radami 

Pedagogicznymi, Radami Rodziców, Samorządem Uczniowskim  

 

Rozdział 4. 

Organizacja Zespołu 

 

§ 12 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określają arkusze organizacyjne opracowane przez Dyrektora 

Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa 

w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.   

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w szkole podstawowej 

określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  

3. Przedszkole jest jednostką nieferyjną.  

4. Podstawową jednostką organizacyjną w szkole podstawowej i 

przedszkolu wchodzących w skład Zespołu jest oddział.  

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, Dyrektor 

Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 

tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 

6. Dla realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w Zespole działa biblioteka i świetlica 

szkolna, których szczegółowe zadania oraz organizację określa statut 

szkoły podstawowej. 

7. W Zespole umożliwia się prowadzenie wolontariatu. Zakres organizacji i 

realizacji działań w tym zakresie określa statut szkoły podstawowej.  

8. W Zespole organizuje się doradztwo zawodowe. Zakres organizacji i 

realizacji działań w tym zakresie określa statut szkoły podstawowej.  

9. W zespole organizuje się pomoc dla uczniów, którym z przyczyn 

rozwojowych lub losowych potrzebne jest wsparcie. Zakres organizacji i 

realizacji działań w tym zakresie określa statut szkoły podstawowej i 

przedszkola.   

10. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu współpracują z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Zakres organizacji i realizacji działań w 

tym zakresie określa statut szkoły podstawowej i przedszkola.  



11. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu współpracują z rodzicami w 

zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki. Zakres organizacji 

i realizacji działań w tym zakresie określa statut szkoły podstawowej i 

przedszkola. 

12. Zasady rekrutacji uczniów/wychowanków do jednostek określa ustawa - 

Prawo oświatowe oraz statuty jednostek. 

 

§13 

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i 

obsługi. 

2. W Zespole tworzone jest stanowisko Wicedyrektora.  

3. Zadania pracowników Zespołu, określone w zakresach czynności, są 

zgodne z zakresami zadań ustalonymi dla danych jednostek.  

4. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Zespołu regulują 

odrębne przepisy.  

 

Rozdział 5.  

Uczniowie oraz wychowankowie Zespołu 

 

§14 

 

1. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków określają statuty szkoły 

podstawowej i przedszkola.  

2. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły 

podstawowej. 

 

Rozdział 6.  

Postanowienia końcowe 

§15 

1. Wszystkie pozostałe zasady organizacji i funkcjonowania jednostek 

regulują zapisy statutów jednostek. 

2. W sprawach nieuregulowanych statutami jednostek i statutem Zespołu 

mają zastosowanie odrębne przepisy.  

 

§16 

1. Zespół jest jednostką budżetową.  

2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej 

określają odrębne przepisy.  

3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

 

 

 



§ 17 

1. Regulaminy wewnętrzne Zespołu nie mogą być sprzeczne  z 

postanowieniami statutu Zespołu i przepisami prawa.  

2. Wszelkie spory w zakresie interpretacji i stosowania statutu Zespołu 

rozstrzyga Dyrektor Zespołu. 

3. Statut obowiązuje od 18.10.2019 r.  


