
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Strojcu 

 
 
 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. 

zm.);


 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);


 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z 

późn. zm.);


 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017 r. poz.1189 z 

późn. zm.);


 Przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw w zakresie wykorzystania przy 

tworzeniu obowiązkowych zapisów statutu;


 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej” (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 283). 





Postanowienia ogólne 
§ 1 

 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

 

1) Zespole należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu,  
2) Szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Strojcu,  
3) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Strojcu, 
4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Strojcu,  
5) Organie prowadzącym Zespół – należy przez to rozumieć Gminę Praszka,  
6) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem – należy przez to rozumieć 

Kuratora Oświaty w Opolu. 

 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w 

stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego jest Kurator Oświaty. 

 

§ 2 
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1. W skład Zespołu wchodzą: 

 

1) Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu,  
2) Przedszkole w Strojcu. 

 

2. Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego znajduje się w Strojcu, ul. Szkolna 6.  
3. Zespół jest jednostką budżetową.  
4. Obsługę finansową i administracyjną Zespołu prowadzi Gmina Praszka.  
5. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują przepisy odrębne.  
6. W zakresie nieuregulowanym w Statucie ZS-P stosuje się postanowienia zawarte w 

statutach Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu oraz Przedszkola 

w Strojcu. 

 

Cele i zadania Zespołu  

§ 3 

 

1. Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz 

przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności 

dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.  
2. Szkoła Podstawowa zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów 

nauczania.  
3. Działalność edukacyjna Szkoły Podstawowej jest określona przez: 

 

1) szkolny  zestaw  programów  nauczania,  który  obejmuje  całą  działalność  Szkoły  
Podstawowej z punktu widzenia dydaktycznego,  

2) realizowany  przez  wszystkich  nauczycieli  program  wychowawczo-profilaktyczny  
Szkoły Podstawowej, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym. 
 
 
 
4. Obok zadań wychowawczych Szkoła Podstawowa realizuje również zadania opiekuńcze i 

profilaktyczne oraz udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do 

istniejących potrzeb.  
5. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła Podstawowa w szczególności: 

 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej,  
2) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół 

zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,  
3) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści 

programu nauczania. 

 

§ 4 
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1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole Podstawowej sprawują: 

 

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,  
2) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury,  
3) przed i po zakończeniu zajęć w Szkole nauczyciele według ustalonego przez 

Dyrektora harmonogramu, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną 

regulaminem zawierającym zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia tych 

dyżurów. 

 

§ 5 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz 

przepisach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu rozwoju i wczesnej edukacji dzieci od 

trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.  
2. Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne korzystanie z zajęć w czasie wskazanym przez 

organ prowadzący.  
3. Przedszkole realizuje swoje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, wspierając ich 

w wychowaniu dzieci. 

 

§ 6 

 

1. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu sprawują nauczyciele, których opiece 

powierzono oddziały.  
2. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Przedszkola sprawują nauczyciele, 

których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele 

wyznaczeni przez Dyrektora. 
 
 

 

Zarządzanie Zespołem  

§ 7 

 

Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny nad Zespołem, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru 

pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Zespołu w sprawach administracyjnych i 

finansowych, określają odrębne przepisy. 

 

§ 11 

 

Organami Zespołu są: 

 

 Dyrektor Zespołu,
 Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej i Przedszkola,
 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola.
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