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Statut Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym został uchwalony przez Radę Pedagogiczną 
w dniu 23.11.2017roku i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017roku. 
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Rozdział 1 

Informacje o zespole 

 

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

 

1. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym; 

2. Szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Jankowie 

Pierwszym; 

3. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole Samorządowe  

w Jankowie Pierwszym; 

4. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym; 

5. Uczniach lub dzieciach – należy przez to rozumieć uczniów szkół, dzieci uczęszczające 

do przedszkola; 

6. Rodzicach, rodzicu – należy rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka oraz 

osoby (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

7. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców – 

należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym. 

 

§ 2. W skład Zespołu wchodzą: 

 

1. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Jankowie Pierwszym; 

2. Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym z klasami dotychczasowego Gimnazjum  

w Jankowie Pierwszym; 

3.  Szkoła Filialna w Brudzewie o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem 

przedszkolnym, podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej w Jankowie 

Pierwszym. 

 

 

§ 3. Zespół Szkół używa następujących pieczęci:  

 

1. okrągłych: dużej i małej z godłem państwowym i napisem w otoku: SZKOŁA 

PODSTAWOWA W JANKOWIE PIERWSZYM; 

2. okrągłych: dużej i małej z godłem państwowym i napisem w otoku: GIMNAZJUM  

W JANKOWIE PIERWSZYM; 

 



4 

 

3. nagłówkowych o treści: 

 

 

a) ZESPÓŁ SZKÓŁ  

Janków Pierwszy 78  

62-814 Blizanów 

tel./fax (062) 7511038 

NIP 968-08-77-970 REGON 251554439 

 

b) Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym 

Szkoła Podstawowa 

Janków Pierwszy 78 

62-814 BLIZANÓW 

 

c) Zespół Szkól w Jankowie Pierwszym 

Publiczne Przedszkole Samorządowe 

62-814 Blizanów 

 

d) Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym 

Szkoła Podstawowa 

Szkoła Filialna w Brudzewie 

62-814 Blizanów 

Tel. 0-62 751 10 82 

 

e) Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym 

GIMNAZJUM 

Janków Pierwszy 78 

62-814 BLIZANÓW 

 

 

§ 4. 1. Organem prowadzącym Zespól Szkół jest Gmina Blizanów; 

       2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Wielkopolski  

           Kurator Oświaty. 
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Rozdział 2 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU 

§ 5. Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania 
szkołą i przedszkolem wchodzącymi w jego skład.  
 
§ 6. Zadaniem zespołu jest:  

 

1) zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkoły i przedszkola 

wchodzących w skład zespołu;  

2) zarządzanie obiektami szkoły i przedszkola wchodzących w skład zespołu;  

3) organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkoły i przedszkola;  

4) prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkoły i przedszkola 

wchodzących w jego skład;  

5) organizowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły i przedszkola równego 
dostępu do szkolnej biblioteki, sali gimnastycznej, gabinetu profilaktyki zdrowotnej  
i pomocy przedlekarskiej oraz boisk szkolnych.  
 

 

 

Rozdział 3 

ORGANY ZESPOŁU   

   § 7. Organami Zespołu Szkół są:  

1)  Dyrektor Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna; 

  3) Rada Rodziców; 

     4) Samorząd Uczniowski. 

 
§ 8. Zadania i kompetencje poszczególnych organów są zawarte w statutach. 

 

   § 9. 1. Dyrektor zespołu jest jednocześnie dyrektorem szkoły podstawowej i przedszkola, 

a jego kompetencje zostały określone w ustawie i odpowiednich statutach; 

 2. W zespole szkół działa rada pedagogiczna, w skład której wchodzą 

współpracujący ze sobą nauczyciele szkoły podstawowej i przedszkola; 

 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu; 

 4. Na mocy prawa wszyscy uczniowie zespołu szkół tworzą samorząd uczniowski. 
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Rozdział 4 

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ  

 

§ 10. 1. Organizacja zespołu opiera się na własnych statutach z uwzględnieniem 

postanowień niniejszego statutu; 

2. Na czele zespołu szkół stoi dyrektor, który zatrudnia nauczycieli i pracowników, 

nie będących nauczycielami; 

3. W zespole mogą być tworzone za zgodą organu prowadzącego inne stanowiska 

kierownicze. 

 

§ 11. 1. Zespół szkół posiada bibliotekę. Prowadzenie biblioteki należy do bibliotekarzy  

lub innych nauczycieli; 

§ 12.1. Zespół  szkół organizuje zajęcia świetlicowe;  

2. Podczas zajęć świetlicowych opiekę lub pomoc w nauce zapewniają  

Nauczyciele. 

§ 13.1.  Zespół posiada wspólne archiwum. Prowadzenie archiwum należy  

do zadań Sekretarza Szkoły.  

 § 14.1. Obsługa administracyjna i gospodarcza należy do zadań dyrektora.  

§ 15.1. Obsługa finansowo – księgowa należy do zadań Urzędu Gminy.  

 

Rozdział 5 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ  

 

§ 16. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracyjno – 

obsługowych; 

        2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników, nie będących nauczycielami 

regulują odrębne przepisy; 

        3. Zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. 

 

 § 17. 1. Szkoła podstawowa i przedszkole, wchodzące w skład zespołu przeprowadzają 

rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz przepisy, dotyczące  

przyjmowania uczniów do szkół publicznych; 

         2. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w statucie szkoły  

i statucie przedszkola. 
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  § 18. Prawa i obowiązki dzieci i uczniów określają:  

         1) statut szkoły podstawowej; 

         2) statut publicznego przedszkola samorządowego. 

 

 

Rozdział 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

    § 19.1. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach, wydawanych przez zespół 

podaje się nazwę: 

1) Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym; 

2) Publiczne Przedszkole Samorządowe w Jankowie Pierwszym. 

  

§ 20.1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia, 

a organem kompetentnym do wprowadzenia zmian jest rada pedagogiczna.  

  

§ 21.1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 

społeczności szkolnej.  

 

 

 

Janków Pierwszy, dnia 23 listopada 2017r. 

 


