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STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO  W CHALINIE 
Rozdział 1 . 

Postanowienia ogólne 
§ 1. Użyte wyrażenia definiować należy w świetle sformułowań zawartych   
w powszechnych przepisach prawa, przy czym ilekroć dalej jest mowa bez bliższego 
określenia o: 
1) Zespole - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjna, o której mowa w § 2. 
2) Przedszkolu -  należy prze o rozumieć Przedszkole w Chalinie z siedzibą  
w Chalinie 36, 87-610 Dobrzyn nad Wisłą, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Chalinie, Chalin 36, 87-610 Dobrzyn nad Wisłą. 
3) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. polskich Noblistów  
w Chalinie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie, Chalin 
36, 87-610 Dobrzyn nad Wisłą. 
4) Statucie - należy przez to rozumieć niniejszy statut. 
5) Ustawie - Prawo Oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 
2016 roku - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r.poz.996, 1000 i 1290). 
6) Ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września  
1991 roku  o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r.poz.1457, 1560). 
7) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć 
odpowiedni organ zespołu. 
8) Nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w Zespole, 
realizującego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w Przedszkolu lub 
Szkole. 
9) Dzieciach, uczniach lub rodzicach - należy przez to rozumieć dzieci z przedszkola, 
uczniów szkoły lub ich rodziców (prawnych opiekunów) 
10) Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w § 4. 
11) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem - należ przez  
to rozumieć organ, o którym mowa w § 5. 
§ 2. 
1. Zespół jest publiczna jednostka organizacyjną systemu oświaty obejmującą: 
1) Przedszkole w Chalinie 
2) Szkołę Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie 
2. Pełna nazwa zespołu brzmi: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Chalinie. 
W nazwie własnej wyrazy mogą być pisane wersalikami. 
3. Siedziba Zespołu znajduje sie w Chalinie 36, 87-610 Dobrzyń nad Wisła 
4. Na pieczęciach, z zastrzeżeniem ustępu kolejnego, po nazwie Zespołu, mogą być 
zawarte dane adresowe, a także inne dane np. numery telefonów lub tez innych 
numerów identyfikacyjnych jak: NIP, REGON.  
5.  Pieczęć urzędowa Zespołu zawiera nazwę: ZESPOŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  
W CHALINIE 
§ 3. 
Przedszkole i Szkoła, wchodzące w skład Zespołu, działają na podstawie swoich 
statutów oraz niniejszego Statutu. 
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§ 4. 
1. Organem prowadzącym Zespół jest jednostka samorządu terytorialnego, osoba 
prawna: Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą w siedziba w Dobrzyniu nad Wisłą,  
ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, NIP 466 - 032 - 66 - 49, REGON 910 866 531. 
2. Zadania i kompetencja Organu Prowadzącego wykonuje odpowiednio Rada 
Miejska Dobrzyń nad Wisłą albo Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła, 
zgodnie z przepisami prawa. 
§ 5. 
1. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kujawsko - Pomorski Kurator 
Oświaty w Bydgoszczy. 

Rozdział 2. 
Cele i zadania Zespołu 

§ 6. 
1. Zespół realizuje cele i działania określone przepisami, o których mowa w § 1. punkt 
5 i 6 . 
2. Statut Przedszkola oraz statut Szkoły zawierają szczegółowe  postanowienia 
wynikające z przepisów art.98,99 i 102 ustawy - Prawo Oświatowe. 
3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie  
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 oraz 2018 
r. poz.62, 1000 i 1366). 
 

Rozdział 3. 
Organy Zespołu 

 § 7. 
1. Zachowuje sie odrębność Rad Pedagogicznych oraz Rad Rodziców Szkoły  
i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu. 
2. Organami Zespołu są: 
1) Dyrektor Zespołu 
2) Rada Pedagogiczna Szkoły 
3) Rada Pedagogiczna Przedszkola 
4) Rada Rodziców Szkoły  
5) Rada Rodziców Przedszkola 
6) Samorząd Uczniowski Szkoły 
3. Szczegółowe kompetencje organów wymienionych ust.2 pkt 2-6 określają 
odpowiednio statuty Szkoły i Przedszkola. 
4. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz. 
5. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły oraz Dyrektorem 
Przedszkola i wykonuje kompetencje określone przepisami prawa, w szczególności 
art.68 ustawy - Prawo Oświatowe oraz  kompetencje określone postanowieniami 
statutów Szkoły i Przedszkola. 
6. Spory pomiędzy organami Zespołu rozpatrywaniu są w oparciu o odpowiednie 
przepisy statutu Szkoły lub statutu Przedszkola. 
7. Skargi na Dyrektora rozpatruje Organ Prowadzący. 
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Rozdział 4. 
Organizacja Zespołu 

§ 8. 
Mienie Zespołu służy realizacji celów i zadań Szkoły jak i Przedszkola. 
§ 9. 
Organizacje pracy Szkoły i Przedszkola, wchodzących w skład Zespołu, określają 
odpowiednio ich statuty. 

Rozdział 5 . 
Pracownicy Zespołu 

§ 10. 
1. W Zespole zatrudnia sie pracowników będących nauczycielami oraz pracowników 
niebędących nauczycielami. 
2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne 
przepisy. 
3. Pracownicy Zespołu mogą wykonywać zadania i czynności przypisane dla Szkoły 
lub Przedszkola w ich statutach. 
4. Szczegółowy zakres czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności  
dla poszczególnych pracowników ustala Dyrektor Zespołu. 
 

Rozdział 6 . 
Postanowienia końcowe 

§ 11. 
1. Nowelizacji statutu, jego uchylenia i nadania nowego statutu dokonują w drodze 
uchwały połączone rady Pedagogiczne Szkoły i Przedszkola. 
2. Wykonując kompetencje w zakresie przygotowania projektu statutu albo jego zmian 
Rady Pedagogiczne Szkoły i Przedszkola wyłaniają w tej sprawie wspólny zespół w 
celu opracowania stosownego projektu odzwierciedlającego zamiary  
i potrzeby zespołu z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa oraz wniosków  
z ewaluacji i nadzoru pedagogicznego. 
3. W pracach zespołu na zaproszenie Dyrektora mogą brać udział osoby spoza Rad 
Pedagogicznych. 
4. Dyrektor może przedstawić Radom Pedagogicznym do uchwalenia swój projekt 
statutu albo jego zmiany. 
5.Przyjety przez Rady Pedagogiczne projekt statutu albo jego zmian wymaga do 
ważności wejścia w życie aprobaty Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 
 
§ 12. 
1. Nauczyciele zapoznawani są na bieżąco z obowiązującymi postanowieniami 
statutu. 
2. Rodzice zapoznawani są z istotnymi postanowieniami statutu i ich zmianami  
w trakcie najbliższego zebrania z rodzicami przez wychowawcę oddziału albo klasy. 
3. Statut jest dostępny w sekretariacie Zespołu. 
 
§ 13. 
1. Dyrektor po każdorazowej zmianie statutu, w drodze własnego zarządzenia, 
niezwłocznie publikuje jednolity jego tekst. 
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2. Dyrektor zobowiązany jest do dokonywania aktualnych wyciągów z przepisów 
prawa, zawierających zadania i kompetencje organów Zespołu i przekazywanie ich 
tym organom. 
 
§ 14. 
1.Z chwila wejścia w życie niniejszego statutu tracą moc postanowienia statutu Szkoły 
odnoszące sie do oddziału przedszkolnego. 


