
Zaiqcznik Nr 2 
do uchwdy Nr LXXVI/2079118 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 10 paidziernika 201 8 r. 

STATUT 
ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W LODZI 

Rozdziat 1 
Postanowienia wstqpne 

5 1. I.Zesp6i Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Lodzi, zwany dalej Zespolem, ma siedzibq 
w Lodzi przy ul. Janosika 136. 

2. W skiad Zespoh wchodzq: 
1) Szkoia Podstawowa nr 158 w Lodzi przy ul. Janosika 136; 
2) Przedszkole Miejskie nr 94 w Lodzi przy ul. Janosika 136. 

§ 2. Organem prowadzqcym Zespbi jest Miasto L6di, z siedzibq w Lodzi. 

5 3. Organem sprawujqcym nadz6r pedagogiczny nad jednostkarni wchodzqcymi 
w skiad Zespoiu jest L6dzki Kurator OSwiaty. 

5 4. 1. Jednostki wchodzqce w sklad Zespoiu zachowuja, dotychczasowe statuty. 
2. Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy postanowienia zawarte w statutach jednostek 

uregulowane odmiennie niz w niniejszym statucie tracq moc. 

5 5. IlekroC w przepisach statutu jest mowa o: 
1) ustawie - naleiy przez to rozumieC ustawq z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo ogwiatowe; 
2) statucie Zespoiu - naleiy przez to rozumied statut Zespoiu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 

w Lodzi przy ul. Janosika 136; 
3) statutach jednostek - nalezy przez to rozumieC statuty jednostek wchodzqcych w skiad 

Zespoiu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Lodzi przy ul. Janosika 136; 
4) jednostkach wchodzqcych w skiad Zespoiu - naleiy przez to rozumieC Szkoiq 

Podstawowq nr 158 w Lodzi przy ul. Janosika 136 i Przedszkole Miejskie nr 94 w Lodzi 
przy ul. Janosika 136; 

5) dyrektorze Zespoh - nalezy przez to rozumieC dyrektora Zespolu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Lodzi przy ul. Janosika 136; 

6) radach pedagogicznych - naleiy przez to rozumieC radq pedagogicznq Szkoly 
Podstawowej nr 158 w Lodzi przy ul. Janosika 136 iradq pedagogicznq Przedszkola 
Miejskiego nr 94 w Lodzi przy ul. Janosika 136; 

7) radach rodzic6w - naleiy przez to rozumieC radq rodzic6w Szkoly Podstawowej nr 158 
w Lodzi przy ul. Janosika 136 i radq rodzicbw Przedszkola Miejskiego nr 94 w Lodzi przy 
ul. Janosika 136; 

8) dziecku - naleiy rozumieC przez to dziecko uczqszczajqce do Przedszkola Miejskiego 
nr 94 w Lodzi przy ul. Janosika 136; 

9) uczniu - naleiy rozumieC przez to ucznia uczqszczajqcego do Szkoiy Podstawowej nr 158 
w Lodzi przy ul. Janosika 136; 

I0)rodzicach - nalezy przez to rozumieC rodzicow lub prawnych opiekun6w uczni6w 
ucz~szczajqcych do Szkoiji Podstawowej 158 w Lodzi przy ul. Janosika 136 i rodzic6w 



lub prawnych opiekunow dzieci uczqszczajqcych do Przedszkola Miejskiego nr 94 
w Lodzi przy ul. Janosika 136; 

11) organie prowadzqcyrn Zesp61- nalezy przez to rozumie6 Miasto L6dz; 
12) organie sprawujilcym nadz6r pedagogiczny nad jednostkami wchodzqcymi w skiad 

Zespoiu - nalezy przez to rozunlieC L6dzkiego Kuratora OSwiaty. 

Rozdzial2 
Cele i zadania Zespolu 

5 6. 1.Zesp61 realizuje cele i zadania wynikajqce z ustawy, wydanych na jej podstawie 
akt6w wykonawczych oraz statutu Zespoiu. 

2. Celem Zespolu jest zapewnienie wlaiciwych warunk6w nauki, opieki i wychowania 
dla uczniow i dzieci uczqszczajqcych do jednostek wchodzqcych w sk4ad Zespoiu. 

3. Zadaniem Zesuoiu iest: . .I 

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunk6w opieki, nauki i pracy; 
2) prowadzenie dziaialnoSci dydaktycznei, wychowawczei i opiekuticzej; 
3) ;apewienie prawidiowej dziaiafnoSci jednostek wchodzqcich w skiad Zespoiu. 

4.Zesp64 realizuje zadania poprzez: 
1) zatrudnianie nauczycieli posiadajqcych kwalifikacje okreilone odrqbnymi przepisami; 
2) organizowanie okresowych przeglqdow budynkow i teren6w Zespoiu zgodnie 

z odrebnymi przepisami; . .  - - 
3) dopuszczanie do uzytku mebli i sprzqt6w posiadajqcych stosowne atesty; 
4) zapewnianie nauczycielom warunk6w do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia 

umiejqtnoici. 
5.Zesp61 realizuje zadania we wsp6ipracy z: 

1) rodzicami dzieci i uczni6w uczqszczajqcych do jednostek wchodzqcych w skiad Zespoiu; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 
3) innymi przedszkolami, szkoiami i plac6wkami systemu oSwiaty w zakresie realizowania 

zaditri statutowych; 
4) innymi instytucjami dzialajqcymi na rzecz oiwiaty. 

Rozdzia13 
Organy Zespolu 

5 7. 1. Zachowuje siq odrqbnoSC rad pedagogicznych oraz rad rodzic6w jednostek 
wchodzqcych w sk4ad Zespoiu. 

2. Rady pedagogiczne dziaiajq zgodnie z ustawq, w ramach swoich kompetencji 
stanowiqcych i opiniotw6rczych, w oparciu o ustanowione regulaminy. 

5 8. 1. Organami Zespolu sq: 
1) dyrektor Zespoiu; 
2) radapedagogiczna Szkoly Podstawowej nr 158 w Lodzi przy ul. Janosika 136; 
3) rada pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 94 w Lodzi przy ul. Janosika 136; 
4) rada rodzicow Szkoly Podstawowej nr 158 w Lodzi przy ul. Janosika 136; 
5) rada rodzic6w Przedszkola Miejskiego nr 94 w Lodzi przy ul. Janosika 136; 
6) samorzqd uczniowski Szkoly Podstawowej nr 158 w Lodzi przy ul. Janosika 136. 

2. W Zespole moze by6 utworzona: 
1) rada Szkoly Podstawowej nr 158 w Lodzi przy ul. Janosika 136; 
2) rada Przedszkola Miejskiego nr 94 w Lodzi przy ul. Janosika 136. 



$9.  Szczeg6iowe kompetencje organ6w Zespoiu, o kt6rych mowa w 5 8 ust. 1 pkt 2-6 
okreSlajq statuty jednostek. 

5 10. 1. Dyrektor Zespolu jest w rozumieniu ustawy dyrektorem Szkoly Podstawowej 
nr 158 w Lodzi przy ul, Janosika 136 i Przedszkola Miejskiego nr 94 w Lodzi 
przy ul. Janosika 136. 

2. Dyrektor Zespolu: 
1) organizuje dzialalnoSC Zespoiu, a w szczeg6lnoSci: 

a) ustala godziny pracy nauczycieli i innych pracownik6w Zespolu, 
b) ustala podziai uczni6w na oddzialy, wyznacza nauczycieli opiekunbw i nauczycieli 

wychowawc6w poszczeg6lnych oddzialbw, 
c) opracowuje zakresy czynnoSci pracownik6w administracji i obslugi zatrudnionych 

w Zespole, 
d) organizuje proces naboru na wolne stanowiska pracy, 
e) wsp6lpracuje z wlaSciwymi organami zwiqzk6w zawodowych w zakresie spraw 

pracowniczych, 
f) organizuje wsp6ipracq z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Swiadczonej dla dzieci, uczni6w 
i ich rodzic6w oraz nauczycieli, 

g) przydziela nauczycielom stale prace i zajqcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 
oraz dodatkowo piatne zajqcia opiekulicze, wychowawcze i dydaktyczne, 

h) egzekwuje przestrzeganie przez pracownik6w ustalonego porzqlku oraz dbaloSC 
o estetykq i czystoSC, 

i) zapewnia warunki do jak najpeiniejszej realizacji zadari Zespoiu, 
j) powoiuje komisje przetargowe oraz organizuje prace remontowe, 
k) powoluie komisie w celu dokonania inwentaryzacji majqtku Zespolu, 
1) bdpowiada za p;owadzenie, przechowywanie i archiwizacjq dokumentacji Zespoiu; 

2) kieruje dziaialnoiciq dydaktyczno-wychowawczq i opieklniczq, a w szczeg6lnoSci: 
a) ksztaltuje tw6rczq atmosferq pracy, stwarza warunki sprzyjajqce podnoszeniu jakoSci 

pracy, 
b) udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu dokurnentacji pedagogicznej, 
c) dba o autorytet czlonk6w rad pedagogicznych, ochronq praw i godnogci nauczyciela, 
d) wsp6lpracuje z radami pedagogicznyrni i radami rodzicbw, 
e) zawiadamia dyrektora szkoiy podstawowej w obwodzie, kt6rej mieszka dziecko 

o realizacji obowiqzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 
przyjqte do przedszkola, kt6re temu obowipkowi podlegajq, 

f) dopuszcza do uzytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego, 
g) dopuszcza do uzytku w szkole programy nauczania przedstawione przez nauczycieli, 
h) powoluje komisje rehtacyjne, 
i) inspiruje nauczycieli do opracowywania innowacji pedagogicznych; 

3) jest kierownikiem zakladu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracownik6w 
niepedagogicznych, a w szczeg6lnobi: 
a) nawipuje i rozwiqzuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami 

Zespoh, 
b) prowadzi akta osobowe i sprawy pracownicze z tym zwiqzane, 
c) ustala wysokoSC wynagrodzenia dla nauczycieli i innych pracownik6w Zespoh, 
d) dokonuje oceny pracy pracownik6w samorzqdowych zatrudnionych na stanowiskach 

urzqdniczych i urzqdniczych kierowniczych, 
e) sporzqdza i zatwierdza plan urlop6w, 



f )  nadzoruje prawidiowe wywiqzywanie siq z powierzonych obowiqzk6w 
pracowniczych; 

4) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki opieki, nauki i pracy, a w szczeg6lnoSci: 
a) ustala zasady korzystania z pomieszczen w budynkach Zespolu, prowadzenia zajq6 

poza terenem Zespolu oraz organizowania wycieczek, 
b) organizuje okresowe przeglqdy budynk6w i teren6w Zespolu oraz wykonuje 

zalecenia wynikajqce z tych przeglqdbw, 
c) organizuje prace konserwacyjno-remontowe, 
d) organizuje szkolenia pracownikow dotyczqce bezpieczehstwa i higieny pracy; 

5) wsp6idziala z radami pedagogicznymi i radami rodzicbw, a w szczeg6lnoici: 
a) zapewnia biezqcy przeplyw informacji pomiqdzy poszczeg6lnymi organami Zespolu, 
b) organizuje spotkania negocjacyjne w przypadku wyrazenia sprzecznych opinii przez 

organy Zespolu. 

5 11. 1. Organy Zespolu wsp6ldzidajq pomiqdzy sobq w zakresie swoich kompetencji. 
2. Organy Zespoh informujq siq wzajemnie o wydanych zarzqdzeniach i podjqtych 

uchwalach. 
3. W celu wymiany informacji i wsp6ldzialania pomiqdzy organami Zespolu dyrektor 

Zespolu organizuje spotkania z ich przedstawicielami. Spotkania mogq odbywad 
siq na wniosek poszczegolnych organ6w Zespolu. 

4. Kazdy organ moze wlqczyd siq do rozwiqzywania konkretnych problemow Zespolu, 
przedstawiajqc opiniq lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszajqc kompetencji organu 
uprawnionego do rozwipania danego problemu. 

5. Organy Zespolu mogq zaprasza6 na swoje posiedzenia przedstawicieli innych 
organ6w w celu wymiany informacji i poglqdow. 

6. Organy Zespolu mogq ustala6 wsp6lnie plan dzialalnoici sluiqcy poprawie 
efektywnoici pracy Zespolu. 

§ 12. Sposoby rozwiqzywania spor6w pomiqdzy organami ustala siq nastqpujqco: 
1) spory pomiqdzy organami Zespolu rozwipuje siq w drodze mediacji; 
2) organy Zespolu mogq wystqpowaC z wnioskami do instytucji i organizacji, wspierajqcych 

statutowq dzialalnoS6 Zespoh, o prowadzenie mediacji w przedmiocie sporu. 

Rozdzial4 
Organizacja pracy Zespolu 

5 13. Szczeg6lowq organizacjq nauczania, wychowania i opieki w Zespole okreila 
arkusz organizacji Zespolu opracowany wediug zasad okreilonych w statutach jednostek, 
zaopiniowany przez zakladowe organizacje zwipkowe i zatwierdzony przez organ 
prowadzqcy Zesp6l po zasiqgniqciu opinii organu sprawujqcego nadzor pedagogiczny. 

5 14. Szczeg6lowe zasady organizacji i funkcjonowania jednostek wchodz~cych 
w sklad Zespolu regulujq statuty tych jednostek. 

Rozdzial5 
Pracownicy Zespotu 

5 15. W Zespole zatrudnieni sq: 
1) nauczyciele; 
2) pracownicy niepedagogiczni. 



5 16. Zakresy zadari nauczycieli okreilajq szczeg6iowo statuty. 

5 17. 1. Zadaniem pracownik6w niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego 
dziaiania jednostek, utrzymanie budynk6w i jego otoczenia w spos6b zapewniajqcy 
bezpieczenstwo uczni6w i dzieci, dbanie o lad i czystoS6 budynk6w Zespoiu i wok61 niego. 

2. Szczeg6lowy zakres zadari pracownik6w niepedagogicznych okreila dyrektor 
Zespoiu. 

Rozdziai 6 
Postanowienia koncowe 

5 18.Zesp61 moze posiada6 wlasny sztandar i godio. 

5 19. Wszelkie zmiany do statutu Zespolu mogq by6 wprowadzone w drodze 
jednobrzmiqcych uchwal rad pedagogicznych jednostek wchodzqcych w sktad Zespoiu albo 
uchwal rady Szkoiy Podstawowej nr 158 w todzi  i rady Przedszkola Miejskiego nr 94 
w todzi, jezeli zostanq one utworzone. 


