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Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14 w Gliwicach 

 
§ 1. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 w Gliwicach, zwany dalej „Zespołem” nosi nazwę : „ 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach.” 

 
§ 2. 1. Zespół jest placówką publiczną, której siedziba mieści się w Gliwicach przy ul. Księdza Marcina 

Strzody 4. 
 

2. Zespół tworzą : 

1) Przedszkole Miejskie nr 4 w Gliwicach, ul. Norberta Barlickiego 16, zwane dalej przedszkolem; 

2) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach, ul. Henryka Sienkiewicza 9, zwane 
dalej przedszkolem z oddziałami  integracyjnymi ; 

3) Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach, ul. Ksi9dza Marcina Strzody 4. 

3. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Gliwice. 

4. Zespół jest samorządową jednostką budżetową. 

5. Zespół używa pieczęci urzędowej: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach. 
 

Rozdział 2 
Informacje  o Zespole 

 
§ 3. 1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem przedszkola, przedszkola z oddziałami integracyjnymi 

i szkoły. 
 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 
 

Rozdział 3 
Cele i zadania Zespołu 

 
§ 4. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z pdzn. zm.) oraz w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych. 
 

2. Statuty poszczególnych placówek  wchodzących  w skład  Zespołu szczegółowo  precyzują zadania, cele  
i sposób ich realizacji. 

3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm 

 

Rozdział 4 
Organy Zespołu 

 

§ 5. Organami Zespołu są: 
 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski Szkoły. 
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§ 6. 1. Dyrektor Zespołu w szczególności: 
 

1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 
aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej Zespołu, podjęte w ramach ich kompetencji 
stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, a także może organizować administracyjną, 
finansową i gospodarczą obsługę Zespołu; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 
organizowanych przez Zespół; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności 
organizacji  harcerskich,  których  celem  statutowym   jest  działalność  wychowawcza   lub  rozszerzanie  i 
wzbogacanie form dzia1alności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Zespołu; 

10) odpowiada za realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi 
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL 
ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

12) zapewnia optymalne warunki do realizacji statutowych celów i zadań Zespołu, dba o właściwą atmosferę i 
dyscyplinę pracy; 

13) opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu ; 

14) odpowiada za działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz realizację zadań edukacyjnych, 
prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych; 

15) przewodniczy Radzie Pedagogicznej Zespołu; 

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

I) zatwierdzanie planów pracy Zespołu; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwal w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Zespole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Zespołem 
przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Zespołu; 

7) uchwalanie zmian statutu Zespołu oraz statutów szkoły i przedszkola. 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizacji pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego Zespołu; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia    zasadniczego     oraz    dodatkowo    płatnych    zajęć    dydaktycznych,    wychowawczych 
i opiekuńczych. 
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4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

5. W  celu   wspierania   działalności   statutowej   szkoty,   rada   rodziców   może   gromadzić   fundusze  z 
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa 
regulamin. 

6. Fundusze, o których mowa w ust. 5 mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady 
rodziców. Do założenia i likwidacji tego i rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku 
są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez rade rodziców. 

7. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

8. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 

9. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów 
w glosowaniu jawnym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 
uczniów. 

10. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu. 

11. Samorząd może przedstawiać organom statutowym szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach 
Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 
szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

12. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem Zespołu może podejmować działania z zakresu  wolontariatu. 

13. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
 

Rozdział 5 
Organizacja Zespołu 

 
§ 7. Organizację  pracy  szkoły, przedszkola i przedszkola  z oddziałami  integracyjnymi  wchodzących  

w skład Zespołu określają odpowiednio ich statuty. 
 

Rozdział 6 
Nauczyciele i inni pracownicy  Zespołu 

 
§ 8. 1. W Zespole zatrudnia sit nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami. 

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

przepisy. 

3. Szczegółowy zakres czynności da 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. 
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Rozdział 7 
Uczniowie Zespołu 

 
§ 9. 1. Zasady  rekrutacji  wychowanków  i uczniów  określają statuty  szkoły, przedszkola  i przedszkola z 

oddziałami integracyjnymi. 
 

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

Rozdział 8 
Postanowienia końcowe 

 
§ 10. 1.  Szkoła,   przedszkole  i przedszkole   z oddziałami  integracyjnymi,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 2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kucharz Z-aStt pca dents Miasta 

a Weber 
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Uzasad nienie 

Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo os’wiatowe „Organ prowadzqcy moze 
pofqczyc’ w zespfit prowadzonq przez siebie szkofy podstawowq z prowadzonymi przez siebie przedszkolami 
majqcyini siedzibp na obszarze objqtyin obwodeiri tej szkoiy”. 

Funkcjonowanie w ramach zespotu przedszkola i szkoty podstawowej zapewnia fagodne przejs"cie od edukacj 
i przedszkolnej do szkolnej, lepszq diagnozq dojrzalos’ci dziecka, jak rñwniez dostqp do specjalistñw 
wspierajqcych indywidualne potrzeby i rozwoj dzieci. 

Utworzenie Zespolu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 ma charakter wylqcznie  organizacyjny. Wychowankowie 
i riczniowie nie odczujq zmian. Zajqcia b$dq nadal odbywac’ sip w dotychczasowych budynkach i z tyiai i sainyini 
wychowawcaini i nauczycielain 1. Zdobyte dos’wiadczen1a zwiqzane z dzia1alnos’ciq zespoiñw szkolno - 
przedszkolnych jednoznacznie wskazuja, ze fulikcjonowanie przedszkola w polqczeniu ze szkotq podstawowq 
przynosi wymierne korzys"ci zal owno dla dzieci, jak i nauczycieli. 

Przy takim rozwlqzaniu organizacyjnym obnizone zostajq koszty funkcjonowania placñwek, zarzqdzanych 
przez jednego dyrektora. Powstaje mo2liwos’é petnego wykorzystania zasobñw kadrowych i lokalowych 
polqczonych  jednostek.  Dyrektor,  posiadajqc  kompetencje  pracodawcy  wobec  wszystkich   zatrudnionych w 
zespole pracownikdw moze optymalnie wykorzystaé ich potencjat d1a podniesienia poziomu i jakosci pracy w 
Zespole. 

Wszyscy pracownicy, zgodnie z art. 23 ' kodeksu pracy, stand sit z niocy prawa pracownikami Zespolu 
Szkolno - Pl zedszkolnego nr 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r›usz Kucharz 
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PROJEKT 

 
Nr korespondencji SOD 

 
 

UCHWALA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

 
z dnia ................... 2020 r. 

 
w sprawie utworzeriia Zespotu Szkolno-Przedszkolneq•o nr 14 w Gliwicach 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo dzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 713), art. 91 ust. 2 w zwiqzLm z art. 29 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
os’wiatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z pñzn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta 

 
Rada Miasta Gliwice 

uchwala, co nastqpuje: 
 

§ 1. Z dniem 1 wrzesnia 2020 r. pofaczyñ Przedszkole Miejsl e nr 4 w Gliwicach, Przedszkole Miejskie 
z Oddzialami  Integracyjnymi  nr  40 wGliwicach  oraz  Szkole  Podstawowa  nr  28 inn.  Witolda Budryka 
w Gliwicach, w Zespñf Szkolno - Przedszkolny nr 14 w Gliwicach przy u1. ul. Ksi9dza Marcina Strzody 
4, zwany dalej „Zespolem”. 

 
§ 2. Akt zalo2ycielski Zespotu stanowi zatqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly. 

 
§ 3. Organizacji i zasady funkejonowania Zespotu okres’la statut, stanowiacy zalacmik nr 2 do niniejszej 

uchwaly. 
 

§ 4. Zespñf przejmuje wszelkie prawa i zobowi aura, a tak e mienie potqczonych jednostek, ktdre staje sie 
w ca1os’ci mieniem Zespohi. 

 
§ 5. Wykonanie uchwaly powierza ste Prezydentowi Miasta Gliwice. 

 
§ 6. Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjqcia. 
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Zatacznik Nr 1 do uchwaty Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia. .................. 2020 r. 
 

Akt za!o'zycielski Zespolu Szkolno-Przedszkolneq•o nr 14 w Gliwicach 
 

§ 1. W sklad Zespolu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Gliwicach przy ulicy Ksi9dza Marcina Strzody 
4 wchodzi: 

 
1) Przedszkole Miejskie nr 4 w Gliwicach, ul. Norberta Barlickiego 16; 

2) Przedszkole Miejskie z Oddziatami lntegracyjnymi nr 40 w Gliwicach, u1. Henryka Sienkiewicza 9; 

3) Szkota Podstawowa nr 28 inn. Witolda Budryka w Gliwicach, ul. Ksi9dza Marcina Strzody 4. 

§ 2. ObwSd Szkofy Podstawowej nr 25 inn. Witolda Budryka w Gliwicach, ul. Ksi9dza Marcina Strzody 4: 

Akademicka,  Aleja Przyjfini od 11, Aleksandra Fredry, Arkonska,  Basztowa,  Bednarska,  Biatej  Bramy, 
Bohaterdw Getta Warszawskiego od 1 do 22, Boleslawa Krzywoustego, Bytomska, Czestochowska, Dolnych 
Walñw od 1 do S, Dworcowa. Grzegorza Piramowicza, Henryka Sienkiewicza, ks. Herberta Hlubka, 
Jagiellonska od 1 do 21 (nr parzyste i nieparzyste) oraz nr 24, Jana Matejki, Jana Paivta II, Kaszubska, 
Klodnicka, ks. Marcina Strzody, Ksawerego Dunikowskiego, Lutycka, Lu2ycka, Mikoiowska, Na Piasku, 
Nasyp, Norberta Barlickiego 1, 2, 3 ,4, 5, 7, 9, 16, Okopowa, Piwna, pl. Piastow, Pod Murami, Prymasa Stefana 
Wyszyñskiego  od  nr  7,  Przy   Raciborskiej   Bramie,  Rynek,  Stanisfawa   Dubois   od  1 do  S (nr  parzyste i 
nieparzyste), Stanistawa Konarskiego, Stanistawa Moniuszki, Stefana Banacha, Szkolna, éw. Barbary, éw. 
Katarzyny, Tkacka, Wiktora Gorzolki, Wodna, Wroctawska Wysoka, Zimnej Wody, Zwyci9stwa od 57 do 
koñca (nr nieparzyste), od 2 do konca (nr parzyste). 

 
§ 3. Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach stanowi samorza,dowq jednostki bufietowq. 

 
§ 4. Akt wchodzi w scre z dniem 1 wrzeénia 2020 r. 
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