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ROZDZIAŁ  1 
INFORMACJE O ZESPOLE 

§  1 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Tychach, zwany dalej „Zespołem”, nosi nazwę „Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 5 w Tychach”. 

§  2 

1. Zespół jest placówką publiczną, której siedziba mieści się w Tychach przy ulicy Katowickiej 

102. 

2. W skład zespołu wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy w Tychach przy ulicy Katowickiej 102, 

zwana dalej Szkoła; 

2) Przedszkole nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach przy ulicy Katowickiej 102, zwane 

dalej Przedszkolem. 

§  3 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Tychy. 

2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Śląski Kurator Oświaty. 

3. Zespół jest samorządową jednostką budżetową. 

 

ROZDZIAŁ  2 
CELE I ZADANIA ZESPOŁU 

§  4 

1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa. 

2. Statuty poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu szczegółowo precyzują 

zadania, cele i sposób ich realizacji. 

 

ROZDZIAŁ  3 
ORGANY ZESPOŁU 

§  5 

1. Zachowuje się 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. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu oraz sposób rozwiązywania sporów między 

nimi określają statuty Szkoły i Przedszkola. 

4. W celu harmonijnego współdziałania organów Zespołu, a także rozwiązywania zaistniałych 

sporów niezbędne jest przestrzeganie zasad bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami 

o podejmowanych działaniach i decyzjach. 
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5. W przypadku powstania wszelkich sytuacji konfliktowych, Dyrektor zespołu podejmuje rolę 

mediatora w celu rozwiązania konfliktu. 

§  6 

1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem szkoły i Przedszkola. 

2. Dyrektor Zespołu w szczególności: 

1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami szkoły i wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) przewodniczy Radom Pedagogicznym szkoły i Przedszkola; 

5) realizuje uchwały Rad Pedagogicznych podjęte w ramach kompetencji stanowiących; 

6) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

7) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe zatrudnionym pracownikom; 

8) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych, w sprawie 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Zespołu; 

9) odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

10) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez Zespół; 

11) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez 

Rady pedagogiczne oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

12) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

13) stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń , innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie  

i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i 

innowacyjnej Zespołu; 

14) zapewnia optymalne warunki do realizacji statutowych celów i zadań Zespołu, dba  

o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy; 

15) opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu; 

16) odpowiada za działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz realizację zadań 

edukacyjnych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych. 

 

ROZDZIAŁ  4 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU 

 

§  7 

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają 

odrębne przepisy. 
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3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników niebędących nauczycielami sporządza 

dyrektor Zespołu. 

4. Zakres zadań nauczycieli określają statuty szkoły i Przedszkola. 

5. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład 

Zespołu oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ  5 
UCZNIOWIE  ZESPOŁU 

§  8 

1. Zasady rekrutacji uczniów i wychowanków określają statuty Szkoły i Przedszkola. 

2. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków określają wskazane w ust. 1 statuty. 

 

ROZDZIAŁ  6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§  9 

1. Szkoła i Przedszkole wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci urzędowych zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

2. Tablice i pieczęcie jednostek wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę 

jednostki. 

3. Jednostki wchodzące w skład Zespołu prowadzą i przechowują dokumentację na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

4. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte  

w statutach połączonych jednostek. 

5. Statut Zespołu wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


