
 

 

 

 

 

 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 

w Krakowie 

 

 

 

STATUT 

 

 

 

 

 

 
 

Kraków



 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 

1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949). Ustawa z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189). 

 

 

 

§ 1. 

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

1) zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, 

2) szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 109 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Krakowie, ul. Mackiewicza 15. 

3) (uchylony) 

4) przedszkolu - należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole nr 30 w Krakowie,     ul. 

Mackiewicza 15. 

5) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572, z późn. zm.), ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59), ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60). 

6) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16. 

 

 

 

§ 2. 

 
1. Pełna nazwa zespołu brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Mackiewicza 15, 31-214 

Kraków. 

2. Siedzibą zespołu jest budynek przy ul. Mackiewicza 15, 31-214 Kraków. 

3. W skład zespołu wchodzą: 

- Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie, ul. Mackiewicza 15, 

- Samorządowe Przedszkole nr 30 w Krakowie, ul. Mackiewicza 15. 

4. Organem prowadzącym zespół jest Gmina Miejska Kraków. 

5. Nadzór pedagogiczny nad zespołem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. 



 

§ 3. 

 
1. Nazwa zespołu jest używana w pełnym brzmieniu. 

2. Zespół używa pieczęci w pełnym brzmieniu. 

3. Pieczęcie szkół wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę zespołu oraz nazwę szkoły, 

a także adres siedziby zespołu. 

 

§ 4. 

 
Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie, a w szczególności cele i zadania 

sprecyzowane w statutach szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola.  Zespołem kieruje 

dyrektor.

                  §5. 

1. Dyrektor  zespołu   jest   jednocześnie   dyrektorem   szkoły   podstawowej i przedszkola. 

2. Stanowisko Dyrektora zespołu powierza i odwołuje z niego organ prowadzący zespół, 

zgodnie z ustawą. 

3. Dyrektor  zespołu  posiada  kompetencje  i  wykonuje  zadania  określone  w  ustawie  oraz 

przepisach wydanych na jej podstawie. 

 

§ 6. 

 
1. Nie  zachowuje  się  odrębności  następujących  organów  Szkoły  Podstawowej  nr  109, a 

Samorządowego Przedszkola nr 30: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna. 

2. Zachowuje   się  odrębność  pomiędzy  Radą  Rodziców  Szkoły  Podstawowej   nr  109, a 

Radą Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 30. 

3. Kompetencje organów szkół wchodzących w skład zespołu oraz sposób rozwiązywania 

sporów między nimi określają statuty szkoły podstawowej i przedszkola. 



 

§ 7. 

 
1. Zespół jest jednostką budżetową. Obsługę finansowo-księgową zespołu prowadzi Zespół 

Ekonomiki Oświaty w Krakowie. 

2. Podstawą gospodarki finansowej zespołu jest plan dochodów i wydatków. 

3. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez zespół wyłączną 

odpowiedzialność ponosi dyrektor zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Dyrektor zespołu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, 

oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem zespołu. 

5. W zakresie spraw o których mowa w ust. 3-4 dyrektor zespołu podlega nadzorowi organu 

prowadzącego, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 

6. Zespół  może  gromadzić  środki  na  wydzielonym  rachunku  dochodów  i  wydatkować je 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 8. 

 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji zespołu. 

§ 9. 

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

§ 10. 

 
Wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób ich wydawania i dokonywania 

sprostowań, wydawanie duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne 

przepisy. 

 
 

§ 11. 

 
1. Statut  szkoły  podstawowej  i  statut  przedszkola,  które  wchodzą   w skład zespołu, nie 

mogą być sprzeczne ze statutem zespołu. 

2. Zmian w statucie zespołu dokonuje się, stosując odpowiednio przepisy ustawy o zmianach 

statutu szkół i placówek. 



 

 

§ 12. 

 
Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie regulują: Statut szkoły podstawowej i Statut 

przedszkola. 

 

 

 

 

§ 13. 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. 

 

 

 
Poprawki do Statutu  szkoły  zatwierdzono  Uchwałą  Rady  Pedagogicznej  Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego nr 16 w dn. 28 sierpnia 2020 r. 


