
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KOWALEWIE 
 

Rozdział 1 
 

Nazwa i typ szkoły 
 

§ 1. Zespół nosi nazwę Zespół Szkół Publicznych Kowalewie. 
 

§ 2. 1.Organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew. 
 

2. Nadzór nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. 
 

§ 3. Zespół Szkół Publicznych jest zespołem szkół powołanym uchwałą nr 7/53/99 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11.03.1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół  
Publicznych oraz uchwały nr XXVII/318/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9.11.2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych 

w Kowalewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kowalewie. W skład 

Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie wchodzą: 
 

1. Publiczne Przedszkole im. Jana Pawła II w Kowalewie. 
 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie. 
 

3. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie. (do 31.08.2019 r.) 
 

 

Rozdział 2 
 

Inne informacje o zespole 
 

§ 4. 1.Siedziba Zespołu Szkół Publicznych: Kowalew, ul. Bolesława Chrobrego 36,  
63-300 Pleszew. 

 
2. Cele i zadania zespołu określają statuty szkół i przedszkola wchodzących w skład  

zespołu. 
 

Rozdział 3 
 

Organy zespołu 
 

§ 5. 1.Organami zespołu są: 
 
1) Dyrektor zespołu będący dyrektorem szkół i przedszkola wchodzących w skład zespołu, 

 
 

2) Rada Pedagogiczna zespołu, 
 
3) Rady Rodziców zespołu i przedszkola, 

 
4) Samorząd Uczniowski zespołu. 

2. Dyrektor zespołu. 
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1) zasady powołania i odwołania dyrektora zespołu określają: art.63 i art.64 ustawy z dnia 

14.12.2016 r. Prawo oświatowe. 
 
2) obowiązki, zadania i zakres odpowiedzialności dyrektora zespołu, jako dyrektora szkół i 

przedszkola wchodzących w skład zespołu określają statuty szkół i przedszkola 

wchodzących w skład zespołu. 
 
3) dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektora zespołu po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 
 

3. Rada Pedagogiczna. 
 

1) szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w statutach szkół i 

przedszkola wchodzących w skład zespołu. 
 

4. Rada Rodziców jest organem powstałym z połączenia rad rodziców szkoły 

podstawowej i gimnazjum. Przedszkole posiada odrębną radę rodziców. Cele i zadania rad 

rodziców wchodzących w skład zespołu określają zapisy w statutach szkół i przedszkola 

wchodzących w skład zespołu. 
 

5. Samorząd uczniowski jest organem powstałym z połączenia samorządów szkoły 

podstawowej i gimnazjum. Cele i zadania samorządu określają zapisy w statutach szkół 

wchodzących w skład zespołu. 
 

Rozdział 4 
 

Organizacja zespołu 
 

§ 6. 1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 
 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym określają 

arkusze organizacji szkół i przedszkola wchodzących w skład zespołu. Arkusze organizacji 

opracowuje Dyrektor zespołu. Arkusz organizacji zaopiniowany przez zakładowe organizacje 

związkowe Dyrektor przekazuje w terminie do 21 kwietnia danego roku organowi 

prowadzącemu szkołę i przedszkole. 
 

3. Arkusze organizacji szkół i przedszkola wchodzących w skład zespołu zatwierdza 

organ prowadzący szkołę po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny do  
29 maja danego roku. 

 

§ 7. W zespole działa biblioteka szkolna. Organizację i zadania biblioteki szkolnej 

określają statuty szkół wchodzących w skład zespołu. 
 

§ 8. W zespole działa świetlica szkolna. Organizację i zadania świetlicy szkolnej 

określają statuty szkół wchodzących w skład zespołu. 
 

§ 9. Dla realizacji celów statutowych szkoła i przedszkole posiadają odpowiednie 

pomieszczenia. 
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Rozdział 5 
 

Nauczyciele i inni pracownicy zespołu 
 

§ 10. Obowiązki i zadania nauczycieli i innych pracowników określone 

zostały w statutach szkół i przedszkola wchodzących w skład zespołu. 
 

 

Rozdział 6 
 

Uczniowie zespołu 
 

§ 11. 1.Obowiązki i prawa dzieci i uczniów określają statuty szkół i przedszkola 

wchodzących w skład zespołu. 
 

2. Zasady klasyfikacji, oceniania i promowania uczniów określają statuty szkół 

wchodzących w skład zespołu. 
 

 

Rozdział 7 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 12. 1.Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie posiada własny sztandar. 
 

2. W zespole obowiązuje ceremoniał szkolny szkół i przedszkola wchodzących w skład  
zespołu. 

 

§ 13.Zespół używa pieczęci oraz pieczęci urzędowych szkół i przedszkola wchodzących 

w skład zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 14. Zespół  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 15. Szkoły i przedszkole wchodzące w skład Zespołu Szkół Publicznych  

w Kowalewie są jednostkami budżetowymi Urzędu Miasta i Gminy Pleszew. 
 

2. Działalność finansowa szkół i przedszkola wchodzących w skład zespołu określają 

odrębne przepisy. 
 

§ 16. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu  Zespołu Szkół  
Publicznych w Kowalewie. 

 
§ 17. Po wprowadzeniu zmian w Statucie Szkoły Dyrektor opracowuje i ogłasza jego 

tekst jednolity. 
 

§ 18. Statut zatwierdzony Uchwałą nr XI/2017/2018 Rady Pedagogicznej w sprawie 

jednolitego tekstu Statutu Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie w dniu 30 listopada 

2017 r. 
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