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§ 1 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubaszowej; 

2) Szkole  – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Batalionu AK „Barbara” 

w Lubaszowej; 

3) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole „Batalionik”  w Siedliskach; 

4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Lubaszowej; 

5) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Lubaszowej; 

6) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

7) dzieciach - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola 

„Batalionik”w Siedliskach; 

8) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej im. Batalionu AK 

„Barbara” w Lubaszowej; 

9) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Panią Barbarę Dusza; 

10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego 

Kuratora Oświaty; 

11) ustawie - Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148); 

 

§ 2 

1. W skład Zespołu wchodzą : 

1) Szkoła Podstawowa im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej; 

2) Przedszkole „Batalionik”  w Siedliskach. 

2. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubaszowej. 

3. Pełna nazwa Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu brzmi: Szkoła 

Podstawowa im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Lubaszowej. 

4. Pełna nazwa Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu brzmi: Przedszkole 

„Batalionik”w Siedliskach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubaszowej. 

5. Siedzibą Zespołu jest Lubaszowa pod adresem: 33- 172 Siedliska, Lubaszowa 126 

 

§ 3 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Pani Barbara Dusza, mająca siedzibę w Lubaszowej 

126, 33- 172 Siedliska. 

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. 
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§ 4 

Podstawę organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym stanowią 

arkusze organizacji Szkoły i Przedszkola opracowane przez dyrektora Zespołu zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

 

§ 5 

1. Szkoła i Przedszkole wchodzące w skład Zespołu posiadają odrębne statuty. 

2. Szczegółowe cele i zadania Przedszkola oraz Szkoły określają ich statuty. 

 

§ 6 

1. Nie zachowuje się odrębności Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców Szkoły i Przedszkola 

wchodzących w skład Zespołu.  

2. Samorząd Uczniowski działa w Szkole. 

3. Organy działają i podejmują decyzje w granicach swoich kompetencji, określonych 

ustawą - Prawo oświatowe oraz zapisami w Statutach Szkoły i Przedszkola. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu. 

 

§ 7 

1. Dyrektorem Zespołu jest osoba fizyczna prowadząca Zespół w Lubaszowej - Pani Barbara 

Dusza. 

2. Zakres zadań dyrektora Zespołu określają Statuty Szkoły i Przedszkola. 

 

§ 8 

1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna Zespołu, która jest organem kolegialnym Szkoły 

i Przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, 

wychowania i opieki. 

2. Zakres zadań i kompetencji Rady Pedagogicznej Zespołu określają statuty Szkoły 

i Przedszkola. 

 

§ 9 

1. W Zespole działa Rada Rodziców Zespołu, która reprezentuje ogół rodziców uczniów 

i dzieci Szkoły i Przedszkola. 

2. Zakres zadań i kompetencji Rady Pedagogicznej Zespołu określają statuty Szkoły 

i Przedszkola. 

 

§ 10 

1. Współdziałanie organów Szkoły i Przedszkola odbywa się poprzez: 

1) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji; 
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2) zapewnienie bieżącej informacji pomiędzy organami o planowanych 

i podejmowanych działaniach. 

2. Szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów Szkoły 

i Przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi organami określają statuty 

Szkoły i Przedszkola. 

 

§ 11 

1. Zakres obowiązków nauczycieli, w tym wychowawców, specjalistów oraz zespołów 

nauczycielskich regulują statuty Szkoły i Przedszkola. 

2. W Zespole mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda oraz inni specjaliści. 

Ich kompetencje regulują statuty Szkoły i Przedszkola. 

 

§ 12 

Prawa i obowiązki dzieci oraz uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może być 

skreślony z listy uczniów szkoły lub dziecko może być skreślone z listy dzieci określają 

odpowiednio statuty Szkoły i Przedszkola.  

 

§ 13 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

 

§ 14 

1. Na pieczęciach i stemplach jest używana pełna nazwa Zespołu: Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Lubaszowej. 

2. Na pieczęciach i stemplach Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu oprócz 

nazwy tej szkoły lub przedszkola, zawiera nazwę zespołu: 

1) Szkoła Podstawowa im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Lubaszowej; 

2) Przedszkole w Lubaszowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubaszowej. 

 

§ 15 

1. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu tracą moc postanowienia 

zawarte w statutach Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu. 

2. Sprawy nie uregulowane w statucie Zespołu rozstrzygają statuty Szkoły i Przedszkola 

wchodzących w skład Zespołu. 

 

§ 16 

Zespół prowadzi oraz przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 


