Załącznik
do uchwały nr 11/2017-2018
Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Jankowicach
z dnia 28 listopada 2017r.
Tekst ujednolicony

STATUT
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W JANKOWICACH
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach jest jednostką powołaną aktem
założycielskim Uchwałą nr XLI/513/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 marca
2014 roku.
2. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa w Jankowicach;
2) Przedszkole w Jankowicach.
3. Siedzibą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest budynek w Jankowicach przy
ul. Baziowej 17.
4. Ilekroć w statucie jest mowa o zespole należy przez to rozumieć Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Jankowicach.
5. Integralną częścią Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach są statuty
jednostek wchodzących w jego skład – Szkoły Podstawowej w Jankowicach i Przedszkola
w Jankowicach.
§ 2.
1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
w Jankowicach jest Śląski Kurator Oświaty.
2. Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach jest Gmina
Pszczyna.
3. Obsługę finansowo - księgową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach prowadzi
Pszczyński Zarząd Edukacji.
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach działa zgodnie z aktualnie obowiązującymi
aktami prawnymi.
5. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach jest jednocześnie Dyrektorem
Przedszkola w Jankowicach i Szkoły Podstawowej w Jankowicach.
6. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach działa wspólna Rada Pedagogiczna
oraz wspólna Rada Rodziców.
§ 3.
1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach używa się następujących pieczęci:
1) okrągłej - dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa
w Jankowicach”;
2) podłużnej z napisem: „Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jankowicach, 43–215 Jankowice,
ul. Baziowa 17, NIP 6381810399, Regon 243566450”;
3) podłużnej z napisem: „Szkoła Podstawowa w Jankowicach w Zespole Szkolno
– Przedszkolnym w Jankowicach, 43-215 Jankowice, ul. Baziowa 17”;
4) podłużnej z napisem: „Przedszkole w Jankowicach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Jankowicach, 43-215 Jankowice, ul. Kasztanowa 7”;
5) podłużnej z napisem: „Rada Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jankowicach,
ul. Baziowa 17”.
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2. Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi
się w dokumentacji zespołu zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.
3. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego
upoważnione.
Rozdział 2
Cele i zadania zespołu
§ 4.
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
Oświatowe (Dz. U. 2019r. poz.1148) oraz przepisach wykonawczych wydanych
na jej podstawie.
2. Cele i zadania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach oraz sposób ich realizacji
jest szczegółowo określony w Statucie Szkoły Podstawowej w Jankowicach oraz Statucie
Przedszkola w Jankowicach.
3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869).

Rozdział 3
Organy pracy zespołu
§ 5.
1. Organami zespołu są:
1) Dyrektor zespołu;
2) Rada Pedagogiczna zespołu;
3) Rada Rodziców zespołu;
4) Samorząd Uczniowski.
2. Podczas nieobecności Dyrektora, jego obowiązki przejmują Wicedyrektorzy.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Jankowicach oraz Przedszkola w Jankowicach.
4. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów Szkoły Podstawowej
w Jankowicach oraz przedstawiciele rodziców wychowanków Przedszkola w Jankowicach.
5. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej
w Jankowicach.
6. Kompetencje poszczególnych organów zespołu określają Statut Szkoły Podstawowej
w Jankowicach i/lub Statut Przedszkola w Jankowicach.
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Rozdział 4
Organizacja pracy zespołu
§ 6.
Organizację pracy szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Jankowicach określają odpowiednio Statut Szkoły Podstawowej
w Jankowicach i Statut Przedszkola w Jankowicach.

Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy zespołu
§ 7.
1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach zatrudnia się nauczycieli oraz
pracowników niepedagogicznych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych
(administracyjnych) i obsługi.
2. Zadania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w zespole
określają: Statut Szkoły Podstawowej w Jankowicach, Statut Przedszkola w Jankowicach,
Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.

Rozdział 6
Prawa i obowiązki uczniów oraz wychowanków
§ 8.
Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jankowicach określają odpowiednio Statut Szkoły Podstawowej w Jankowicach
i Statut Przedszkola w Jankowicach.

Rozdział 8
§ 9.
1. W zespole funkcjonuje monitoring wizyjny.
2. Monitoring funkcjonuje całą dobę.
3. Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu
monitoringu.
4. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).
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§ 10.
Infrastruktura zespołu, która jest objęta monitoringiem wizyjnym, to:
1) budynek szkoły przy ul. Baziowej 17 w Jankowicach tj. wejścia do budynku
od ul. Baziowej, wejścia do budynku od ul. Kasztanowej, korytarze na parterze i pierwszym
piętrze w segmencie A, klatkę schodową, korytarze, szatnie w segmencie B;
2) tereny wokół budynku szkoły tj. bramy wjazdowe do budynku od ul. Baziowej, bramy
wjazdowe do budynku od ul. Kasztanowej, parking od ul. Baziowej, część parkingu
od ul. Kasztanowej, boisko szkolne, plac zabaw i tereny zielone;
3) wejście do budynku przedszkola i budynku kuchni od ul. Kasztanowej.
§ 11
Celem monitoringu jest:
1) zwiększenie bezpieczeństwa dzieci oraz uczniów uczęszczających do zespołu, kadry
pedagogicznej oraz niepedagogicznej (społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jankowicach) oraz innych osób przebywających na terenie zespołu;
2) ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu,
bezpieczeństwu uczniów, dzieci, nauczycieli i pracowników oraz ochrona mienia;
3) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
4) ustalanie sprawców czynów zabronionych (bójki, zniszczenie mienia, kradzieże, itp.)
na terenie zespołu;
5) ograniczenie dostępu do zespołu i jego terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych;
6) zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania, zabawy i opieki;
7) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i kontroli zarządczej.
§ 12
1. System monitoringu w zespole składa się z:
1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły i przedszkola;
2) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;
3) monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
2. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych mogą
być udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.
3. Wychowankowie oraz pracownicy zespołu są informowani o funkcjonowaniu systemu
monitoringu wizyjnego.
4. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.
5. Czas przechowywania danych na nośniku to 17 dni lub do momentu nadpisania danych.
6. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany.
§ 13
Szczegółowe zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego określa
funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Regulamin
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Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 9.
1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Statut zespołu obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności
przedszkolnej i szkolnej: pracowników, rodziców, dzieci i uczniów.
3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez osoby zainteresowane, udostępnia się statut
na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach, w Biuletynie
Informacji Publicznej, w sekretariacie i u dyrektora.
4. Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora do opracowania i opublikowania tekstu
jednolitego statutu po każdej nowelizacji.
Tekst jednolity, uchwalony 28 listopada 2017r.
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jankowicach
Wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017r.

Traci moc Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach
z dnia 31 sierpnia 2015 roku z późniejszymi zmianami.

Zmian w tekście jednolitym dokonano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 26 sierpnia 2019r.
uchwałą nr 17/2018-2019 Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jankowicach
Wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.
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