
1 
 

 

 

 

Statut       

Zespołu Przedszkoli nr 1 

 

 

 

Poznao,  ul. Sarmacka 105 A 

 
 

 

 

 

Zatwierdzony uchwałą nr 1/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

 

 

 



2 
 

§ 1 

 

Ilekrod w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. Zespole – należy przez to rozumied Zespól Przedszkoli nr 1 w Poznaniu; 

2. Ustawie – należy przez to rozumied ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681); 

3. Statucie – należy przez to rozumied Statut Przedszkoli nr 1 w Poznaniu.  

§  2 

1. Zespół nosi nazwę: Zespół Przedszkoli nr 1 w Poznaniu. 

2. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Przedszkole nr 16 „Pszczółki” w Poznaniu; 

2) Przedszkole nr 141 „Dziadka Borodzieja” w Poznaniu 

3. Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Poznaniu przy ul. Sarmackiej 105A.  

§  3 

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie, w szczególności koncentruje się na 

prowadzeniu działalności: 

1) dydaktycznej; 

2) wychowawczej; 

3) opiekuoczej; 

4) edukacyjnej; 

5) kulturalnej; 

6) profilaktycznej; 

7) prozdrowotnej; 

8) sportowej; 

9) rekreacyjnej, uwzględniającej potrzeby środowiska lokalnego. 

 

§  4 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Poznao. 

2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.   

 

 

§  5 
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1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu Przedszkoli nr 1; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Przedszkoli nr 1; 

3) Rada Rodziców Przedszkola nr 16 „Pszczółki”; 

4) Rada Rodziców Przedszkola nr 141 „Dziadka Borodzieja”  

2. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu określają statuty Przedszkola nr 16 

„Pszczółki” i Przedszkola nr 141 „Dziadka Borodzieja” 

3. W celu harmonijnego współdziałania organów Zespołu, a także rozwiązywania 

zaistniałych sporów niezbędne jest przestrzeganie zasady bieżącej informacji 

pomiędzy poszczególnymi organami na temat podejmowanych działao  i decyzji.  

4. W przypadku powstania sytuacji konfliktowych Dyrektor Zespołu albo specjalnie 

powołany przez niego zespół negocjacyjnych podejmują rolę mediatora w celu 

rozwiązania konfliktu.    

§  6 

 

1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Przedszkola nr 16 „Pszczółki” i 

Przedszkola nr 141 „Dziadka Borodzieja”. 

2. Dyrektor Zespołu w szczególności: 

1) Kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz; 

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) Zapewnia optymalne warunki do realizacji statutowych celów i zadao Zespołu; 

4) Dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy; 

5) Odpowiada za działalnośd dydaktyczną, wychowawczą, opiekuoczą oraz 

realizację zadao edukacyjnych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych; 

6) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej Zespołu Przedszkoli nr 1; 

7) Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji; 

8) Wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa; 

9)  Opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu; 

10) Dysponuje środkami określonymi w palnie finansowym Zespołu, 

zaopiniowanym przez radę pedagogiczną oraz ponosi odpowiedzialnośd za ich 

prawidłowe wykorzystanie; 

11) Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej; 

12) Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym 

pracownikom przedszkola; 

13) Występuje z wnioskami , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w 

sprawach odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników; 
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14) Dba o powierzone mienie; 

15) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.  

3. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza się 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 Przedszkolnym nr 1 i na terenach do niego należących obowiązuje 

zakaz fotografowania i nagrywania. Czynności te mogą byd wykonywane tylko za 

zgodą dyrektora Zespołu. 

§  8 

Integralna częścią Statutu Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu są statuty jednostek 

wchodzących w jego skład – Przedszkola nr 16 „Pszczółki” i Przedszkola nr 141 „Dziadka 

Borodzieja”.  

§  9 

 

Organem właściwym do dokonywania zmian w Statucie Zespołu Przedszkolnego nr 1 w 

Poznaniu jest Rada Pedagogiczna Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu.  

 

§  10 

 

1. Statut uchwalony został przez radę pedagogiczną Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu 

uchwałą nr 1/2019/2020 z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

2. Statut Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały 

z mocą obowiązywania od 1 września 2019 r.  

 

 

Członkowie  Rady                                                                        Dyrektor-przewodniczący                                                
       Pedagogicznej                                                                             Rady Pedagogicznej                                                        

 (podpisy)                                                                                     (pieczęd i podpis)                                                                
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