
S t a t u t 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem 

 

 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem, zwanego dalej Zespołem, wchodzą: 

1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krasnem, 36-007 Krasne 742; 

2. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnem, 36-007 Krasne 743B; 

3. Gminne Przedszkole w Krasnem, 36-007 Krasne 743A. 

 

§ 2. 

1. Siedziba Zespołu mieści się w Krasnem nr 742. 

2. Organem prowadzącym jest Gmina Krasne. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. 

 

§ 3. 

1. Pełna nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu otrzymuje brzmienie: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krasnem, 

36-007 Krasne 742. 

2. Pełna nazwa gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu otrzymuje brzmienie: Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Krasnem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnem  36-007 Krasne 743B. 

3. Pełna nazwa przedszkola wchodzącego w skład Zespołu otrzymuje brzmienie: Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Krasnem Gminne Przedszkole w Krasnem, 36-007 Krasne 743A. 

 

Rozdział II.  

Organy Zespołu 

 

§ 4. 

1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców Szkoły Podstawowej 

w Krasnem, Gimnazjum w Krasnem, Gminnego Przedszkola w Krasnem. 

2. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu,  będący  jednocześnie  dyrektorem  Szkoły  Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Krasnem, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnem i Gminnego 

Przedszkola w Krasnem; 

2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Krasnem; 

3) Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Krasnem; 

4) Rada Pedagogiczna Gminnego Przedszkola w Krasnem; 

5) Rada Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Krasem; 

6) Rada Rodziców uczniów Gimnazjum w Krasnem; 



7) Rada Rodziców  dzieci Gminnego Przedszkola w Krasnem; 

8) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Krasem; 

9) Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Krasnem, 

 

§ 5. 

 

Dyrektor Zespołu: 

 

1) kieruje działalnością Zespołu, jednoosobowo reprezentuje go na zewnątrz; 

2) w ramach reprezentacji, o której mowa w pkt 1, jest uprawniony do dysponowania 

środkami finansowymi, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz szkół 

wchodzących w skład Zespołu do wysokości środków finansowych pozostających w 

dyspozycji Zespołu, zgodnie z rocznym planem finansowym Zespołu; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju; 

5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej szkoły Podstawowej w Krasnem, Gimnazjum  

w Krasnem i Gminnego Przedszkola w Krasnem; 

6) realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

7) wykonuje obowiązki pracodawcy w odniesieniu do zatrudnionych w Zespole 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w  szczególności decyduje w 

sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oraz innych pracowników szkół 

wchodzących w skład Zespołu; 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Zespołu; 

c) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu; 

8) opracowuje arkusze organizacyjne szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola 

oraz przedkłada je do zatwierdzenia organowi prowadzącemu; 

9) sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem 

legalności, celowości i gospodarności; 

10) realizuje inne zadania wynikające z przepisów prawa, 

 

§ 6. 

W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora Zespołu w przypadku, gdy Zespół liczy co 

najmniej 12 oddziałów, Zakres czynności dla wicedyrektora opracowuje dyrektor Zespołu, 

 

 

  



Rozdział III. 

Gospodarka finansowa Zespołu 

 

§7. 

 

1. Dyrektor Zespołu odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych, 

2. Wprowadzania zmian w rocznym planie finansowym Zespołu regulują odrębne przepisy 

dotyczące zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, 

 

§ 8. 

1. Dyrektor Zespołu ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z zasadami i zapisami 

rocznego planu finansowego, gospodarowanie środkami finansowymi Zespołu,  

a w szczególności za: 

1)  dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej zatwierdzonego 

planu finansowego; 

2) terminowe rozliczanie z organem prowadzącym Zespół, środków otrzymanych z budżetu 

tego organu; 

3) stosowanie zgodnie z ustawą. Prawo zamówień publicznych, procedur dotyczących 

zamówień publicznych. 

2. Dyrektor Zespołu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne, celowe 

oszczędne i efektywne, gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem Zespołu. 

3. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, dyrektor Zespołu podlega nadzorowi 

organu prowadzącego Zespół na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 

 

Rozdział IV. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 9. 

Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu posiada odrębny statut. 

 

§10. 

 

1. Zespół używa pieczęci podłużnej o treści: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem,  

36-007 Krasne 742. 

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

przepisach. 

 

§11. 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem Zespołu rozstrzygają statuty szkół wchodzących 

w skład Zespołu. 

2. Organem właściwym do dokonywania zmian w statucie Zespołu są członkowie Rady 

Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Krasnem, Gimnazjum w Krasnem i Gminnego 

Przedszkola w Krasnem. 


