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§ 1. 
 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 
1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mieroszynie, 
2) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole w Mieroszynie, 
3) Szkole Podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Augustyna Necla w 

Mieroszynie 
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dni 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 59), 
5) statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie. 
 

§ 2. 
1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mieroszynie. 
2. Siedzibą Zespołu jest Mieroszyno ul. Szkolna 2. 
3. W skład Zespołu wchodzą: 
1) Przedszkole w Mieroszynie, 
2) Szkoła Podstawowa im. Augustyna Necla w Mieroszynie. 
 

§ 3. 
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie koncentrując się na prowadzeniu 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 
2. Szczegółowe cele i zadania Przedszkola i Szkoły Podstawowej określają ich statuty. 
 

§ 4. 
 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Puck. 
2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. 
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy. 
 

§ 5. 
1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców Przedszkola i Szkoły 
Podstawowej wchodzących w skład Zespołu, z tym zastrzeżeniem, iż Statuty Zespołu, Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola uchwalane są przez Radę Pedagogiczną Zespołu. 
2. Organami Zespołu są: 
1) Dyrektor Zespołu; 
2) Rada Pedagogiczna Zespołu; 
2) Rada Pedagogiczna Przedszkola, 
3) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej, 
4) Rada Rodziców Przedszkola, 
5) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej, 
6) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej. 
3. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu określają statuty Przedszkola i Szkoły 
Podstawowej. 
4. W celu harmonijnego współdziałania organów Zespołu, a także rozwiązywania zaistniałych 
sporów niezbędne jest przestrzeganie zasady bieżącej wymiany informacji pomiędzy 
organami o podejmowanych działaniach i decyzjach. 
5. W przypadku powstania wszelkich sytuacji konfliktowych, Dyrektor Zespołu podejmuje 
rolę mediatora w celu rozwiązania konfliktu. 
 



§ 6. 
 1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Przedszkola i Szkoły Podstawowej. 
2. Dyrektor Zespołu w szczególności: 
1) kieruje bieżącą działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz, 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
3) sprawuje opiekę nad wychowankami Przedszkola i uczniami Szkoły Podstawowej, 
4) odpowiada za działalność wychowawczą, profilaktyczną i opiekuńczą Zespołu, 
5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej Przedszkola i Szkoły Podstawowej, 
6) realizuje uchwały Rad Pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji, 
7) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny, 
8) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe zatrudnionym pracownikom, 
9) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych, w sprawie odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników, 
10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu, 

zaopiniowanym przez rady pedagogiczne oraz ponosi odpowiedzialność za ich 
prawidłowe wykorzystanie, 

11) organizuje administracyjną obsługę Zespołu, 
12) dba o powierzone mienie, 
13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
3. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza organ prowadzący Zespół zgodnie z ustawą. 
 

§ 7. 
1. Zespół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 
 

§ 8. 
 Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania 
ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają 
odrębne przepisy. 
 

§ 9. 
 1. Utrzymuje się w mocy postanowienia statutów Przedszkola i Szkoły Podstawowej w 
zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. 
2. Projekty statutów Zespołu, Szkoły Podstawowej, Przedszkola oraz ich zmian przygotowują 
odpowiednio Rada Pedagogiczna Zespołu, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej,  Rada 
Pedagogiczna Przedszkola. 
 

§ 10. 
 Traci moc statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie nadany przez organ 
prowadzący w uchwale Nr XXXV/55/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie. 

§ 11. 
 Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r. 
 
 



 
 
 


