
S T A T U T
ZESPOŁU SZKÓŁ 
PUBLICZNYCH

w TACZANOWIE

uchwalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 

poz.2572 ) z późniejszymi zmianami.



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1

1. Nazwa - Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie, zwany dalej 
Zespołem.

2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Publiczne Przedszkole w Taczanowie,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w 

Taczanowie,
3) Publiczne Gimnazjum w Taczanowie.

3. Siedziba Zespołu - Taczanów Drugi 32c
                                           63-300 Pleszew
                                           tel. /062/ 7428377
                                           www.zsptaczanow2.republika.pl
                                           zsptaczanow2@op.pl

4. Siedzibą wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu jest siedziba 
Zespołu.

5. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Wielkopolski Kurator 
Oświaty.

6. Na pieczęciach używana jest nazwa – Zespół Szkół Publicznych w 
Taczanowie.

7. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu posiada odrębny statut.
8. Czas trwania cyklu kształcenia w poszczególnych szkołach wchodzących 

w skład Zespołu określają statuty tychże szkół.
9. Sprawy nieuregulowane w statucie Zespołu regulują statuty szkół 

wchodzących w skład Zespołu.
10. Zespół działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 

1991r. z późniejszymi zmianami , niniejszego Statutu oraz Uchwały Rady 
Miejskiej w Pleszewie nr VII/52/99 z dnia 11 marca 1999r. i Uchwały 
Rady Miejskiej w Pleszewie nr VII/72/99 z dnia 11 marca 1999r.

II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU.
§ 2

1. Zespół realizuje cele i zadania przedszkola, szkoły podstawowej i 
gimnazjum określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych do 
ustawy i statutach szkół stanowiących Zespół, a szczególności:

1) prowadzi działalność dydaktyczną,
2) wspomaga indywidualny rozwój ucznia oraz wspomaga rodzinę w 

wychowaniu dziecka,
3) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

dalszego kształcenia,
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4) pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą w stosunku do uczniów i 
wychowanków,

5) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów i 
wychowanków poprzez organizowanie imprez kulturalnych, 
sportowych, konkursów i olimpiad,

6) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom i wychowankom 
mającym trudności z opanowaniem treści programów nauczania.

2. Szczegółowe cele i zadania Publicznego Przedszkola, Publicznej Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum określają ich statuty.

III. ORGANY ZESPOŁU.
§ 3

1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola,
3) Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej,
4) Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum,
5) Rada Rodziców Publicznego Przedszkola,
6) Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej,
7) Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum,
8) Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej,
9) Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum.

§ 4

   2. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Publicznego Przedszkola, 
Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.
   3. Zespołem kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektora.
   4. Osoba pełniąca funkcję Wicedyrektora wykonuje swoje zadania zgodnie z 
przydziałem czynności zleconych przez Dyrektora Zespołu.
    5. Dyrektor Zespołu:

      1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,
                2)  realizuje zadania określone w statutach gimnazjum, szkoły 
podstawowej i przedszkola, a w szczególności:

a) sprawuje nadzór pedagogiczny,
b) sprawuje  opiekę  nad  uczniami  i  wychowankami  oraz 

stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 
poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

c) realizuje uchwały rad pedagogicznych,
d) sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego,
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e) dysponuje środkami określonymi w planach finansowych 
zaopiniowanych przez rady pedagogiczne i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

f)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów 
szczególnych.

                  3) Dyrektor Zespołu decyduje w sprawach:
a)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

pracownikom,
4) Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań 

współpracuje z radami pedagogicznymi, radami rodziców, 
samorządem uczniowskim szkoły.

5)  W uzasadnionych wypadkach Dyrektor zwołuje wspólne 
posiedzenie rad pedagogicznych .

6)  Dyrektor Zespołu dba o prawidłową wymianę informacji 
pomiędzy organami Zespołu.

§ 5
1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych, rad rodziców oraz 

samorządów szkolnych wchodzących w skład Zespołu.
2. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu oraz sposoby 

rozwiązywania sporów między nimi określają statuty Publicznego 
Przedszkola, Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.

  
                § 6

      1. W celu harmonijnej współpracy organów Zespołu, a także rozwiązywania 
zaistniałych sporów niezbędne jest przestrzeganie zasady bieżącej wymiany 
informacji między organami o podejmowanych działaniach i decyzjach.
      2. W przypadku powstania sytuacji konfliktowej, specjalnie powołany przez 
Dyrektora zespół mediacyjny lub Dyrektor Zespołu podejmują rolę mediatora w 
celu rozwiązania konfliktu.  

IV. ORGANIZACJA ZESPOŁU.

              § 7

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich 
określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
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2. Podstawową jednostka organizacyjną w każdej placówce wchodzącej w 
skład Zespołu jest oddział. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określają arkusze organizacji placówek opracowane przez 
Dyrektora Zespołu z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o 
którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji placówki, Dyrektor 
Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 
tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

5. Dla realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, w Zespole działa biblioteka i świetlica 
szkolna.

          1) szczegółowe zadania oraz organizację biblioteki szkolnej określają 
poszczególne statuty,
          2) szczegółowe zadania oraz organizację świetlicy szkolnej określają 
poszczególne statuty.

§ 8

1. Szczegółową organizację określają statuty szkół wchodzących w skład 
Zespołu.

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU.

§ 9

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno – 
obsługowych. 

2. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu określają 
statuty szkół tworzących Zespół.

VI. ZASADY REKRYTACJI UCZNIÓW. OBOWIĄZEK 
SZKOLNY.

§ 10

     1.Uregulowania dotyczące zasad rekrutacji i obowiązku szkolnego określają 
statuty szkół tworzących Zespół.
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VII. UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE ZESPOŁU.

§ 11

1. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków określają statuty szkół 
tworzących Zespół.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW.

§ 12

1. Uregulowania dotyczące praw i obowiązków rodziców określają statuty 
szkół tworzących Zespół.

IX. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW.

§ 13

1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określają statuty szkół 
tworzących Zespół.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 14

1. Zespół Szkól Publicznych w Taczanowie jest jednostką budżetową.

2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 
przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej 
określają odrębne przepisy.

         § 15

    1. Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość zapoznania ze statutem wszystkim 
członkom społeczności.

    § 16
   1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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