
   

STATUT 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiźnie 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 Zespół szkolno-Przedszkolny w Wiźnie został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy 

Wizna Nr VII/51/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego w Wiźnie. 

 
 

 

§ 2. 

 

 W skład Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Wiźnie, zwanego dalej Zespołem wchodzą:  

Szkoła Podstawowa w Wiźnie i Publiczne Przedszkole w Wiźnie. 

 

§ 3. 

 

1.  Zespół Szkolno-Przedszkolny ma siedzibę w miejscowości Wizna pl. kpt. Władysława 

Raginisa 12. 

2. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Wizna. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty. 

 

Rozdział 2. 

Organy Zespołu 

 

§ 4. 

Organami Zespołu są: 

1. Dyrektor Zespołu, 

2. Rada Pedagogiczna Zespołu, 

3. Rada Rodziców Zespołu, 

4. Samorząd Uczniowski Zespołu. 

§ 5. 

1. Kompetencje dyrektora reguluje ustawa Prawo oświatowe.  

2. W Zespole może być utworzone stanowisko wicedyrektora, przy czym na każde stanowisko 

wicedyrektora nie może przypadać mniej niż 12 oddziałów w Zespole. 

 

§ 6. 

 

1. Rada Pedagogiczna Zespołu może obradować na posiedzeniach, zwołanych na wniosek organu 

prowadzącego Zespół, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora Zespołu 

albo o co najmniej 𝟏 𝟑 członków rady Pedagogicznej. 

2. Kompetencje Rady Pedagogicznej reguluje ustawa Prawo oświatowe. 

 

§ 7. 

 

 Samorząd Uczniowski działa w Szkole Podstawowej w Wiźnie. Zasady jego funkcjonowania 

określa statut szkoły. 

§ 8. 

 

Kompetencje Rady Rodziców określają statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu. 

 



   

§ 9. 

 

1. Każdy z organów Zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w 

ramach swoich kompetencji. 

2. Organy Zespołu mają obowiązek współdziałania między sobą. Organy ustalają formy i sposoby 

rozstrzygnięcia sporów. Organem koordynującym współpracę jest dyrektor Zespołu. 

3. W przypadku braku konsensusu między organami Zespołu, kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor 

Zespołu, a między Dyrektorem a innymi organami Zespołu Wójt. 

 

Rozdział 3. 

Organizacja Zespołu 

 

§ 10. 

 

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu oddzielnie dla każdej jednostki. 

2. Kryteria przyjęć do jednostek wchodzących w skład Zespołu określają statuty jednostek. 

 

Rozdział 4. 

Pracownicy Zespołu 

 

§ 11. 

 

1. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Wiźnie oraz 

Publicznego Przedszkola w Wiźnie są pracownikami Zespołu. 

2. Zespół ma zdolność do zatrudniania i zwalniania pracowników, a jednostki wchodzące w jego 

skład stanowią miejsce wykonywania pracy. 

Rozdział 5. 

Uczniowie Zespołu 

 

§ 12. 

 

1. Uczniami Zespołu są odpowiednio uczniowie jednostek wchodzących w jego skład. 

2. Prawa i obowiązki uczniów określają statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu. 

3. Zasady spełniania obowiązku szkolnego określają odpowiednie przepisy prawa. 

 

Rozdział 6. 

Gospodarka finansowa 

 

§ 13. 

 

1. Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową i administracyjno- organizacyjną we własnym zakresie. 

2. Dyrektor Zespołu odpowiada  za opracowanie rocznych planów finansowych. 

3. Wprowadzenie zmian w rocznym planie finansowym Zespołu regulują odrębne przepisy dotyczące 

gospodarki finansowej jednostek budżetowych. 

§ 14. 

 

 

1. Dyrektor Zespołu ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, tj. zgodne z zapisami rocznego planu 

finansowego gospodarowanie środkami finansowymi Zespołu, a w szczególności: 

1) dokonanie wydatków w ramach klasyfikacji obowiązującego planu finansowego, 

2) stosowanie zapisów przewidzianych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie – 

Prawo zamówień publicznych. 

 

2. Dyrektor Zespołu ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne 



   

gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem oraz racjonalne gospodarowanie zasobami 

personalnymi. 

Rozdział 7. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 15. 

 

Każda z jednostek wchodzących w skład Zespołu posiada odrębny statut. 

 

§ 16. 

 

Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał. 

 

§ 17. 

 

 

1. Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość zapoznania się z e statutem wszystkim członkom społeczności 

Zespołu. 

2. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie – Prawo 

oświatowe. 

3. Sprawy nie ujęte w statucie Zespołu regulują statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu. 

 

 

§ 18. 

1. Zespół używa pieczęci podłużnej o treści: „ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie, pl. kpt. 

Władysława Raginisa 12, 18-430 Wizna.” 

2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 19. 

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 


