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STATUT 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1                  

w Poznaniu 
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§ 1 

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

1) zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Poznaniu; 
2) szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 35                             

im. Władysława Łokietka w Poznaniu; 
3) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 187 Leśny Zakątek                           

w Poznaniu; 
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami); 
5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  

w Poznaniu. 
 

§ 2 
 
1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1. 
2. W skład Zespołu wchodzą :  

1) Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu, os. Władysława 
Łokietka 104. 

2) Przedszkole nr 187 Leśny Zakątek w Poznaniu, os. Władysława Łokietka 104. 
3. Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Poznaniu przy os. Władysława Łokietka                 

nr 104. 
 

§ 3 
 

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie, w szczególności koncentrując się na 
prowadzeniu działalności: 
1) dydaktycznej; 
2) wychowawczej; 
3) opiekuńczej; 
4) edukacyjnej; 
5) kulturalnej; 
6) profilaktycznej; 
7) prozdrowotnej; 
8) sportowej; 
9) rekreacyjnej uwzględniającej potrzeby środowiska lokalnego. 

 
§ 4 

 
1. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Poznań. 
2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 
 

§ 5 
 
1. Organami Zespołu są; 

1) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1; 
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2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1; 
3) Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. 

2. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu określają statuty Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola. 

3. W celu harmonijnego współdziałania organów Zespołu, a także rozwiązywania 
zaistniałych sporów niezbędne jest przestrzeganie zasady bieżącej wymiany informacji 
pomiędzy poszczególnymi organami o podejmowanych działaniach 
i decyzjach. 

4. W przypadku powstania sytuacji konfliktowych, specjalnie powołany przez Dyrektora 
Zespołu zespół negocjacyjny albo Dyrektor Zespołu podejmują rolę mediatora w celu 
rozwiązania konfliktu. 

 
§ 6 

 
1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Przedszkola. 
2. Dyrektor Zespołu w szczególności: 

1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz;  
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;  
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;  
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących;  
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez 

radę rodziców i radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 
wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 
zespołu;  

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 
w czasie zajęć organizowanych przez Zespół;  

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;  
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;  
9) stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Zespołu;  

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ucznia;  

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 
udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.  

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli  
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje  
w sprawach:  
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;  
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Zespołu;  
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3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 
rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 
pozostałych pracowników Zespołu. 

4. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą 
rodziców i samorządem uczniowskim. 

5. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza i odwołuje z niego Prezydent Miasta Poznania. 
 

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

przepisach. 
3. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy. 
4. W całym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i na terenach do niego należących 

obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania. Czynności te mogą być 
wykonywane tylko za zgodą dyrektora Zespołu. 

 
 

§ 8 
 
1. Integralną częścią Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Poznaniu są statuty 

jednostek wchodzących w jego skład – Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława 
Łokietka i Przedszkola nr 187 Leśny Zakątek. 

 
§ 9. 

 
1. Organem właściwym do dokonywania zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 1 jest Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. 
 

§ 10. 
 
1. Statut uchwalony został przez radę pedagogiczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  

w Poznaniu uchwałą nr ZS-P1/8/17/18 z dnia 29 listopada 2017 r. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 
 
 
                                                                             Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 
 
 
 
                                                                                     mgr inż. Jolanta Zielińska-Wachowiak 
 
                                                                                      Przewodnicząca Rady Pedagogicznej 
                                                                                      Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 
                                                                                                              w Poznaniu 


