STATUT

ZESPOŁU

Część A – Organizacja Zespołu Placówek Oświatowych
w

BIERTOWICACH

&1
Nazwa zespołu brzmi: Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach
&2
Siedzibą zespołu jest sołectwo Biertowice
&3
Organem prowadzącym zespół jest Gmina Sułkowice
&4
W skład zespołu wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biertowicach
b) Przedszkole Samorządowe w Biertowicach
&5
Zespół placówek oświatowych zakresem działania obejmuje:
a) nauczanie w zakresie szkoły podstawowej w kl. I – VI
b) wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 3 – 6 lat
c) przygotowanie przedszkolne dzieci w wieku 6 lat (klasy zerowe)
&6
Obwód zespołu obejmuje swoim zasięgiem sołectwo Biertowice

&7
Zespołowi nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i
Rady Uczniów.

&8
Dyrektor zespołu jest jednocześnie dyrektorem szkoły i przedszkola.
&9
W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora, bieżącą działalnością zespołu kieruje
nauczyciel wskazany przez Dyrektora lub Zarząd Miejski.
& 10
Do obowiązków nauczyciela zastępującego dyrektora zespołu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą placówek
wchodzących w skład zespołu
b) podejmowanie decyzji w sprawie mienia w przypadku awarii lub klęsk
żywiołowych
c) wykonywanie zadań, których realizacji nie można odłożyć do czasu
powrotu dyrektora
& 11
Zespół jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
& 12
Dochodami zespołu są:
a) w przypadku szkoły podstawowej subwencja otrzymana z budżetu państwa
poprzez budżet Gminy oraz dotacja z budżetu Gminy
b) w przypadku przedszkola dotacja z budżetu Gminy
& 13
Obsługa finansowo – księgowa prowadzona jest na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.

& 14
Działalność finansowo – księgowa prowadzona jest w oparciu o plan finansowy sporządzany
przez dyrektora zespołu odrębnie dla szkoły podstawowej i przedszkola.
& 15
Zespół może gromadzić środki finansowe wspólnie dla obu placówek na koncie środków
specjalnych.
& 16

Kontrolę działalności finansowo – księgowej sprawuje Główny Księgowy Oświaty.
& 17
Zespół używa pieczęci w brzmieniu:
a) Pieczęć podłużna nagłówkowa
Zespół Placówek Oświatowych
w Biertowicach
32-440 Sułkowice
tel. 12 27-327-20
na pismach ogólnych dotyczących spraw organizacyjnych i finansowych zespołu
b) Pieczęć podłużna nagłówkowa
Zespół Placówek Oświatowych
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Biertowicach
32-440 Sułkowice
REGON 001234119 NIP 681-18-58-300
na świadectwach i drukach dotyczących szkoły Podstawowej

c) Pieczęć podłużna nagłówkowa
Zespół Placówek Oświatowych
Przedszkole Samorządowe
w Biertowicach
32-440 Sułkowice
REGON 350531798 NIP 681-18-58-317
na drukach dotyczących przedszkola
d) Pieczęć okrągła metalowa duża z godłem państwowym i napisem otoku
Szkoła Podstawowa w Biertowicach
e) Pieczęć okrągła metalowa mała z godłem państwowym i napisem w otoku
Szkoła Podstawowa w Biertowicach
f) Pieczęć podłużna imienna
& 18

W zespole tworzy się wspólną Radę Pedagogiczną w skład której wchodzą nauczyciele
szkoły podstawowej i przedszkola.
& 19
W zespole działa wspólna Rada Rodziców, w skład której wchodzą rodzice wszystkich
uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola.
& 20
Statut zespołu składa się z 3 części:
Część A – Organizacja Zespołu
Część B – Statut Przedszkola Samorządowego
Część C – Statut Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
i stanowi podstawę prawną jego funkcjonowania.

Zatwierdzono na konferencji Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2001r.

