
STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim 
 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, zwany dalej „Zespołem”, ma swoją siedzibę w 

Tomaszowie Mazowieckim, ul. J.U. Niemcewicza 50/56. 

2. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty. 

4. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Tomaszowie 

Mazowieckim, ul. J.U.Niemcewicza 50/56, 

2) Przedszkole nr 16 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3-go Maja 36. 

5. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tomaszowie 

Mazowieckim, ul. J.U.Niemcewicza 50/56. 

6. Ustalona nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być 

używany skrót nazwy: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”. 

7. Jednostki wchodzące w skład Zespołu używają tablic i pieczęci zawierających nazwę 

Zespołu oraz nazwę danej jednostki. 

8. Pieczęcie urzędowe jednostek wchodzących w skład Zespołu nie zawierają nazwy 

Zespołu. 

9. Jednostki wchodzące w skład Zespołu zachowują dotychczasowe statuty, pod warunkiem, 

że nie są one sprzeczne z zapisami niniejszego statutu. 

Rozdział 2. 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU 

§ 2. 1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i wydanych na 

jej postawie aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych 

koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

2. Statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu szczegółowo precyzują cele, zadania i 

sposób ich realizacji. 

Rozdział 3. 

ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE 

§ 3. 1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców jednostek 

wchodzących w skład Zespołu. 

2. Rady pedagogiczne działają w ramach swoich kompetencji stanowiących i wydawania 

opinii w sprawach zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

3. Rady pedagogiczne działają w oparciu o swoje regulaminy. 



4. Rady pedagogiczne jednostek wchodzących w skład Zespołu są niezależne od siebie i 

podlegają w ramach nadzoru pedagogicznego Dyrektorowi Zespołu. 

5. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu, 

2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w 

Tomaszowie 

Mazowieckim, 

3) Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 16 w Tomaszowie Mazowieckim, 

4) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w 

Tomaszowie Mazowieckim, 

5) Rada Rodziców Przedszkola nr 16 w Tomaszowie Mazowieckim, 

6) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego 

w Tomaszowie Mazowieckim. 

§ 4. W Zespole mogą działać również: 

1) Rada Szkoły Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Tomaszowie 

Mazowieckim, 

2) Rada Przedszkola nr 16 w Tomaszowie Mazowieckim. 

§ 5. Kompetencje organów Zespołu określonych w § 3 ust. 5 pkt 2-6 i w§4określają statuty 

Szkoły Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego i Przedszkola nr 16  

w Tomaszowie Mazowieckim. 

§ 6. 1. Do kompetencji Dyrektora Zespołu należy: 

1) kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizowanie uchwał rad pedagogicznych, podjętych w ramach kompetencji stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, 

finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu, 

6) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych, 

7) organizowanie sprawdzianu przeprowadzanego dla uczniów VI klas Szkoły Podstawowej 

nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego, wchodzącej w skład Zespołu, oraz nadzór nad 

jego przebiegiem, 

8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 

2. Dyrektor Zespołu jest przewodniczącym rad pedagogicznych każdej z jednostek 

wchodzących w skład Zespołu. 



3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli 

i pozostałych pracowników. 

4. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Zespołu współpracuje z Radami Pedagogicznymi, 

Radami Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz Radą Szkoły i Radą Przedszkola (gdy 

powstaną). 

§ 7. Kompetencje, zasady działania i współpracy między organami, o których mowa w §3 

ust. pkt 2-6 i w § 4 oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi określają regulaminy 

działania poszczególnych organów, będące załącznikami do statutów jednostek tworzących 

Zespół. 

Rozdział 4. 

ORGANIZACJA ZESPOŁU 

§ 8. Stosownie do potrzeb Zespołu w Zespole mogą być tworzone stanowiska 

Wicedyrektorów. 

§ 9. Za zgodą organu prowadzącego Dyrektor Zespołu może tworzyć inne stanowiska 

kierownicze. 

§ 10. 1. Pracowników administracji i obsługi Dyrektor Zespołu zatrudnia odpowiednio do 

potrzeb. 

2. Zakresy zadań pracowników Zespołu, określone w zakresach czynności, są zgodne z 

zakresami zadań ustalonymi dla danych jednostek. 

§ 11. Podstawę organizacji nauczania, wychowania i opieki Zespołu w danym roku szkolnym 

stanowią arkusze organizacyjne poszczególnych jednostek wchodzących w skład Zespołu 

opracowane przez Dyrektora Zespołu. 

Rozdział 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12. 1. Zespół może posiadać własny sztandar i godło. 

2. Zespół może posiadać własny ceremoniał szkolny. 

3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu, jako jednostki 

budżetowej, określają odrębne przepisy. 

§ 13. Wszelkie zmiany do statutu Zespołu mogą być wprowadzone w drodze 

jednobrzmiących uchwał Rad Pedagogicznych jednostek wchodzących w skład Zespołu albo 

uchwał Rady Szkoły i Rady Przedszkola, jeśli powstaną. 

 


