
Załącznik do projektu uchwały nr pu_193_2008_01 

STATUT  

ZESPOŁU SZKÓŁ  

im. Eugeniusza Kujana  

w Wierzawicach 

 

 

ROZDZIAŁ I  

Postanowienia ogólne 

§1 

Zespół Szkół w Wierzawicach działa na podstawie aktu o jego utworzeniu oraz : 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz.425z 1991 r. z 
późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.  

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późniejszymi 
zmianami).  

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 
Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).  

4. Konwencji Praw Dziecka (Dz. U. Z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527).  
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 1992 r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 i z 1999 r. 
Nr 67, poz. 753).  

6. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94  z 
późniejszymi zmianami).  

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 kwietnia 2002 r. w 
sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 i z 2003 r. Nr 107, poz. 1003).  

8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114).  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w 
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232).  

10. Przepisów BHP.  



11. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 
z późniejszymi zmianami).  

12. Niniejszego statutu.  

§ 2 

1. Zespół Szkół w Wierzawicach z siedzibą Wierzawice 386, zwanej dalej "Zespołem 
Szkół" jest szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę LeŜajsk.  

2. W skład Zespołu Szkół w Wierzawicach wchodzą:  
1. Przedszkole w Wierzawicach 
2. Szkoła Podstawowa w Wierzawicach  
3. Gimnazjum w Wierzawicach 

3. Przedszkole prowadzi oddziały realizujące podstawę programową wychowania 
przedszkolnego.  

4. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 6 lat.  
5. Czas trwania cyklu kształcenia w Gimnazjum wynosi 3 lata.  
6. Szkoła moŜe prowadzić oddziały sportowe i integracyjne w zaleŜności od potrzeb i 

moŜliwości zgodnie z odrębnymi przepisami.  
7. Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach uŜywa się nazw w pełnym brzmieniu:  

1)                
Zespół Szkół w Wierzawicach 
im. Eugeniusza Kujana 

 
2)     
Zespół Szkół w Wierzawicach 
Przedszkole w Wierzawicach 
 
3) 
Zespół Szkół w Wierzawicach 
Szkoła Podstawowa 
im. gen. Wł. Sikorskiego 
 
4) 
Zespół Szkół w Wierzawicach 
Gimnazjum w Wierzawicach 

8. Pieczęci urzędowe szkoły wchodzącej w skład zespołu nie zawierają nazwy tego zespołu.  
9. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Zespołu Szkół sprawuje Podkarpacki Kurator 
Oświaty 

§ 3 

1. Zespół Szkół w Wierzawicach funkcjonuje w obwodzie ustalonym przez organ 
prowadzący.  

2. Przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim rejonie w oparciu o zasadę powszechnej 
dostępności nauki.  

3. Do Zespołu Szkół w Wierzawicach mogą być równieŜ przyjmowani uczniowie spoza 
obwodu w miarę posiadanych miejsc, na wniosek rodziców.  



4. Zatrudnia nauczycieli i innych pracowników posiadających kwalifikacje określone w 
odrębnych przepisach.  

5. Realizuje ustalone przez Ministra właściwego do spraw oświaty zasady oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów.  

6. Rozpoczyna i kończy zajęcia dydaktyczne z uwzględnieniem przerw i ferii, zgodnie z 
przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.  

7. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra 
Edukacji Narodowej.  

8. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania 
wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustalane są zgodnie z 
uchwałą Rady Gminy LeŜajsk.  

ROZDZIAŁ II  

Cele i zadania Zespołu Szkół 

§ 4 

Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w 
przepisach prawnych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1. Wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój wychowanków przedszkola zgodnie 
z ich wrodzonym potencjałem i moŜliwościami rozwojowymi.  

2. Sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym w atmosferze akceptacji 
umoŜliwiającej dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.  

3. UmoŜliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, wynikające z podstawy programowej w 
takim stopniu, aby umoŜliwi ć uczniom kształcenie na kolejnych etapach 
edukacyjnych.  

4. UmoŜliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez poradnictwo 
psychologiczno-pedagogiczne, rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, 
realizację tematyki zawodowoznawczej na lekcjach wychowawczych oraz 
przekazywaniu informacji o kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.  

5. Przestrzega Konwencji Praw Dziecka.  
6. Zapewnia opiekę nad uczniami przebywającymi w placówce szkolnej, gwarantując 

bezpieczeństwo i zdrowie oraz umoŜliwia im prawidłowy rozwój intelektualny i 
fizyczny.  

7. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z zaburzeniami 
rozwojowymi. Korzystanie z róŜnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na 
wniosek: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rodziców.  

1. pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje w szkole pedagog szkolny. 
8. UmoŜliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez: realizację 

indywidualnych programów nauczania, organizację zajęć pozalekcyjnych i 
nadobowiązkowych, udział w konkursach i olimpiadach.  

9. Tworzy warunki lokalowe, techniczne, estetyczne i sanitarno-zdrowotne dla realizacji 
procesu edukacyjnego.  

10. Kształtuje środowisko wychowawcze i osobowość uczniów zgodnie z uniwersalnymi 
zasadami etyki.  



11. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny.  

§ 5 

1. Uczniom będącym w trudnych warunkach materialnych lub losowych szkoła 
zapewnia szczególną opiekę, w tym równieŜ pomoc materialną.  

2. Formy pomocy materialnej świadczone ze środków budŜetu gminy określają odrębne 
przepisy.  

§ 6 

1. Zespół Szkół w zakresie realizacji zadań opiekuńczych zapewnia uczniom 
bezpieczeństwo i zdrowie podczas pobytu w placówce, a takŜe w czasie imprez, 
obozów i wycieczek szkolnych, zorganizowanego dojazdu uczniów do szkoły i ze 
szkoły.  

2. Za bezpieczeństwo ucznia na zajęciach lekcyjnych obowiązkowych, 
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada prowadzący je nauczyciel.  

3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw między lekcyjnych 
nauczyciele są zobowiązani do pełnienia dyŜurów zgodnie z harmonogramem i 
zakresem obowiązków nauczyciela dyŜurnego, opracowanymi i zatwierdzonymi przez 
dyrektora Zespołu Szkół i Radę Pedagogiczną.  

4. W pracowniach lekcyjnych obowiązują regulaminy opracowane przez opiekunów sal, 
z którymi nauczyciele zapoznają uczniów na pierwszych zajęciach lekcyjnych w 
pracowni.  

5. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza 
sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o właściwą organizację 
i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do moŜliwości 
fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach.  

6. Pracownicy obsługi mają obowiązek reagować na niewłaściwe zachowania uczniów 
oraz informować nauczycieli o zagroŜeniach.  

7. W trakcie organizowania zajęć w innych miejscach niŜ obiekt szkolny obowiązują 
następujące zasady:  

1. kaŜde wyjście nauczyciela z uczniami poza teren szkoły musi zostać zgłoszone 
dyrektorowi szkoły oraz wpisane do dziennika lekcyjnego z podaniem liczby 
uczniów wycieczki i czasu jej trwania. 

2. opiekę nad uczniami w trakcie wyjazdów i wycieczek szkolnych sprawują: 
kierownik wycieczki i opiekunowie wymienieni w karcie wycieczki. 

3. sprawy dotyczące opieki nad uczniami w trakcie wycieczek regulowane są 
odrębnymi przepisami. 

§ 7 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz podczas zajęć 
poza przedszkolem: 

1. za opiekę nad dziećmi odpowiedzialni są wszyscy pracownicy przedszkola, a 
szczególnie przydzieleni do danego oddziału.  

2. nauczyciele prowadzący zajęcia i zabawy na terenie przedszkola i poza nim ponoszą 
odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.  



3. dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod 
opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.  

4. kaŜdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci: sala zajęć, szatnia, 
łazienka, plac zabaw oraz sprzęt, pomoce dydaktyczne i inne narzędzia znajdujące się 
w zasięgu dzieci.  

5. nauczycielka opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje 
ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.  

6. nauczycielka moŜe opuścić dzieci w sytuacji nagłej, tylko wtedy, gdy zapewni w tym 
czasie opiekę upowaŜnionej osoby nad powierzonymi dziećmi.  

7. w przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola niezaleŜnie od 
zakresu czynności słuŜbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom.  

8. w przedszkolu nie mogą być stosowane Ŝadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców 
poza udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.  

9. obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poŜ., 
przepisów ruchu drogowego.  

10. wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale 
wymaganej liczby opiekunów. Dalsze wycieczki i wyjazdy powinny przebiegać 
zgodnie z obowiązującym w przedszkolu "Regulaminem wycieczek".  

§ 8 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: 

1. dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka 
z przedszkola: na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na pierwszym zebraniu z rodzicami.  

2. dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej zobowiązuje nauczycieli do 
bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka.  

3. wychowawczyni danej grupy zobowiązana jest do pobrania pisemnych oświadczeń od 
rodziców, prawnych opiekunów dziecka upowaŜniających osoby mogące wybierać 
dziecko z przedszkola. Rodzice w oświadczeniu podają: imię i nazwisko 
upowaŜnionej osoby, wiek i stopień pokrewieństwa.  

4. w razie zgłoszenia się takiej osoby, nauczyciel (dyrektor przedszkola) ma prawo Ŝądać 
okazania dokumentu potwierdzającego toŜsamość tej osoby, aby sprawdzić, czy jest 
rzeczywiście upowaŜnioną przez rodziców osobą. W razie wątpliwości naleŜy 
skontaktować się z rodzicami i potwierdzić upowaŜnienie osoby, która stawiła się w 
przedszkolu do odebrania dziecka.  

5. nauczyciel moŜe odmówić wydania dziecka osobie upowaŜnionej do odbioru, jeŜeli 
stwierdzi, Ŝe osoba nie daje gwarancji zapewnienia dziecku pełnego ubezpieczeństwa. 
W takim przypadku naleŜy bezwzględnie skontaktować się z rodzicami dziecka i 
potwierdzić upowaŜnienie do odebrania dziecka przez tę osobę - naleŜy przy tym 
wyjaśnić powody odmowy wydania dziecka, albo teŜ wezwać rodziców do osobistego 
odbioru dziecka z przedszkola.  

6. w szczególnie skomplikowanych przypadkach, np. zachowanie osoby zgłaszającej się 
po dziecko (w tym rodzica) wskazuje na znajdowanie się w stanie po spoŜyciu 
alkoholu, moŜna zwrócić się o pomoc do policji.  

7. Ŝyczenie rodzica dotyczące nie wydawania dziecka jednemu z nich musi być 
potwierdzone orzeczeniem sądowym.  

8. upowaŜnienie waŜne jest przez cały rok szkolny.  
9. rodzice przyprowadzają dziecko do sali i przekazują pod opiekę nauczycielowi.  



10. spóźnienia moŜna zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 9°°.  
11. w przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16°°, nauczyciel powinien 

niezwłocznie powiadomić rodziców o tym fakcie oraz zapewnić opiekę do czasu 
przybycia rodziców.  

12. gdy pod wskazanym numerem telefonu nie moŜna uzyskać informacji o miejscu 
pobytu rodziców, prawnych opiekunów dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w 
przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia komisariat policji o 
niemoŜności skontaktowania się z rodzicami dziecka.  

§ 9 

Zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze są planowane, a sposób planowania ustala 
dyrektor Zespołu Szkół w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

ROZDZIAŁ III  

Organy Zespołu Szkół 

§ 10 

 
Organami Zespołu Szkół są: 

1. Dyrektor Zespołu Szkół. 
2. Rada Pedagogiczna. 
3. Rada Rodziców. 
4. Samorząd Uczniowski. 

§ 11 

1.  
1. Dyrektora Zespołu Szkół powołuje i odwołuje Wójt Gminy LeŜajsk, zgodnie  z 

przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół jest jednocześnie dyrektorem placówek wchodzących 
w skład Zespołu Szkół. 

3. Dyrektor Zespołu Szkół reprezentuje szkołę na zewnątrz, jest przełoŜonym 
słuŜbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady 
pedagogicznej. 

4. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieŜą uczącą się w szkole 
5. Dyrektor szkoły w szczególności:  

1. kieruje działalnością szkoły; 
2. sprawuje nadzór pedagogiczny; 
3. stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów 

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
4. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 
5. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego; 



6. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów oraz 
egzaminów; 

7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a takŜe organizuje 
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 
9. współdziała ze szkołami wyŜszymi oraz zakładami kształcenia 

nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych. 
6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły moŜe wystąpić do kuratora 

oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 
7. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 
8. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 
3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

i rady rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróŜnień dla 
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

9. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:  
1. dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,  
2. realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady 

rodziców, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz 
zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,  

3. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy 
uczniów i wychowanków,  

4. zapewnienie w miarę moŜliwości odpowiednich warunków 
organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-
wychowawczych. 

10. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor wskazany przez 
dyrektora. 

11. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Zespołu Szkół współdziała z Radą 
Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i związkami 
zawodowymi, a w szczególności: zapewnia bieŜący przepływ informacji 
pomiędzy poszczególnymi organami;  

12. W przypadku wyraŜenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne 
zainteresowanych organów Zespołu Szkół. 

13. Dyrektor Zespołu ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i 
przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie dokumentów zgodnych z 
posiadaną dokumentacją szkolną. 

14. W Zespole Szkół nie zachowuje się odrębności Rad Pedagogicznych 
Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

15. Odrębność zebrań Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
zachowuje się podczas posiedzeń klasyfikacyjnych: śródrocznych i 
końcoworocznych. 

16. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej 
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

17. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 
Zespole. 



18. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem 
roku szkolnego, w kaŜdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników 
klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz 
w miarę bieŜących potrzeb. 

19. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, i inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły, organu 
prowadzącego szkołę albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

20. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz 
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i 
porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.  

21. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym 
osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 
Pedagogicznej. 

22. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej naleŜy:  
1. zatwierdzania planów pracy szkoły;  
2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;  
3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole;  
4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  
5. uchwalanie statutu szkoły; 

23. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych;  
2. projekt planu finansowego szkoły;  
3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 

innych wyróŜnień;  
4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 
dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych.  

24. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.1, 
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z 
organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 
niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

25. Rada pedagogiczna moŜe wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 
stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.  

26. W przypadku określonym w ust.2, organ uprawniony do odwołania jest 
obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego 
wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

27. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 
obecności, co najmniej połowy jej członków.  

28. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady 
pedagogicznej są protokołowane.  

29. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 
posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów 
lub ich rodziców, a takŜe nauczycieli i innych pracowników szkoły. 



30. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci i młodzieŜy 
uczęszczających do Zespołu Szkół. 

31. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, 
który nie moŜe być sprzeczny ze statutem Zespołu. 

32. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób 
przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców. 

33. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Zespole Szkół. 
34. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków 
danego oddziału. 

35. W celu wspierania statutowej działalności Zespołu Szkół Rada Rodziców 
moŜe gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady 
Rodziców. 

36. Rada Rodziców:  
1. występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu Szkół z 

wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty, 
2. udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 
3. działa na rzecz stałej poprawy bazy i warunków materialnych szkoły, 
4. pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły, 
5. współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, 
6. współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego, 
7. deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na 

dyrektora Zespołu Szkół. 
37. Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym uczniów Zespołu Szkół. 
38. Samorząd opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki. 
39. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

Zespołu Szkół wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności 
dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak : 

1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, 
celem i stawianymi wymaganiami, 

2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i 
zachowaniu, 

3. prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, 
4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami 
organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem, 

6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
40. Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swojej działalności i 

przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej. 
41. Regulamin Samorządu nie moŜe być sprzeczny ze statutem Zespołu. 
42. ewentualny spór między organami Zespołu powinien być w pierwszej 

kolejności wyjaśniony między zainteresowanymi stronami,  
43. w przypadku, gdy stroną konfliktu jest Dyrektor, powołuje on komisję 

rozjemczą, w skład, której wchodzi przedstawiciel kaŜdego organu Zespołu: 
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,  

44. w kaŜdym konfliktowym przypadku osoba prowadząca mediacje powinna 
wnikliwie rozpoznać stanowiska stron konfliktu i poprzez rozmowę 



doprowadzić do zbliŜenia stanowisk, kompromisu i w efekcie do zaŜegnania 
konfliktu, 

45. od kaŜdej decyzji strony konfliktu mają prawo odwołania się w formie 
pisemnej w terminie 14 dni od dnia decyzji do organów wyŜszej instancji - 
Wójta Gminy LeŜajsk lub Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 

46. w czasie prowadzenia rozmów strony konfliktu obowiązuje dyskrecja, a 
podejmowane działania ze strony Dyrektora i innych mediatorów nie mogą 
być sprzeczne z obowiązującym prawem, 

47. sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami róŜnych klas oraz 
między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z moŜliwością 
odwołania się stron do Dyrektora Zespołu Szkół. 

48. sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami Zespołu, a 
takŜe sytuacje konfliktowe między: nauczycielami, wychowawcą klasy a 
rodzicami uczniów, rozstrzyga Dyrektor Zespołu z moŜliwością odwołania się 
stron do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. 

49. osoba (instancja) rozstrzygająca konflikt ma prawo do:  
1. zasięgnięcia opinii znawców przedmiotu np. psychologa, radcy 

prawnego; 
2. 14 - dniowego terminu załatwienia sprawy; 

50. w przypadkach uzasadnionych (spory zbiorowe, odwołanie do innej instancji, 
konieczność zbadania sprawy lub zebrania informacji) rozstrzygniecie 
konfliktu powinno nastąpić w ciągu miesiąca. 

51. decyzja powinna być umotywowana, obiektywna, sprawiedliwa dla stron i 
zgodna z przepisami prawa i Statutem. 

52. rozwiązywanie konfliktu moŜe nastąpić w drodze:  
1. polubownego zakończenia sporu przy wzajemnej aprobacie stron 

konfliktu, zaprzestanie pretensji i roszczeń prawnych; 
2. wzajemnego przeproszenia się stron w obecności świadków konfliktu; 
3. przeproszenia osoby poszkodowanej w konflikcie w obecności 
świadków konfliktu; 

53. Zastosowania kary dyscyplinarno - porządkowej wobec osoby uznanej za 
winną w konflikcie:  

1. wobec ucznia karę orzeka organ uprawniony zgodnie ze Statutem; 
2. wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły karę orzeka Dyrektor 

Zespołu na podstawie odrębnych przepisów; 
3. wobec dyrektora karę orzeka organ prowadzący Zespół Szkół. 

54.  
1. W Zespole Szkół dopuszcza się moŜliwość utworzenia stanowisk 

wicedyrektorów. 
2. Do zadań wicedyrektora naleŜy:  

1. zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności 
2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przedmiotami 

określonymi przez dyrektora szkoły, 
3. przygotowanie projektów ocen pracy nauczycieli uczących 

przedmiotów, nad którymi sprawuje nadzór, 
4. wnioskowanie do dyrektora w sprawach nagród, wyróŜnień i 

kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje, 
5. prowadzenie księgi ewidencji uczniów oraz kontrolowanie 

spełniania przez nich obowiązku szkolnego, 



6. opracowywanie materiałów analitycznych oraz oceniających 
kształcenie i wychowanie, 

7. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez 
Dyrektora Zespołu Szkół. 

3. Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza 
zainteresowany. 

55. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkół opracowany przez 
Dyrektora Zespołu. 

56. Arkusz organizacji Zespołu zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 
zatwierdza organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący. 

57. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział. W oddziale 
zgrupowane są dzieci w zbliŜonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, 
zainteresowań, zdolności i moŜliwości rozwojowych. 

58. Liczba dzieci w oddziale nie moŜe przekraczać 25. 
59. Dyrektor Zespołu powierza kaŜdy oddział opiece:  

1. jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału, 
2. dwóch nauczycieli w przypadku powyŜej 5-godzinnego czasu pracy,  

60. Tygodniowy wymiar godzin, w tym pedagogicznych zgodny z art. 42 ust. 3 
ustawy dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela jest następujący:  

1. nauczyciele, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6- 
letnich - 25 godzin tygodniowo, 

2. nauczyciele pracujący z grupami dzieci 6 letnich - 22 godzin 
tygodniowo, 

61. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach zatwierdza organ 
prowadzący. 

62. W miarę moŜliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy 
wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez 
wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu. 

63. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw 
ustalonych przez organ prowadzący i podanych do wiadomości rodziców na 
początku roku szkolnego. 

64. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek 
Dyrektora i Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. 

65. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 
wynikających   z organizacji pracy przedszkola od 7°° do 16°°. 

66.  
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony 

przez Dyrektora Zespołu na wniosek Rady Pedagogicznej, po 
uwzględnieniu oczekiwań rodziców. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel opiekujący się 
danym oddziałem ustala dla tego oddziału, szczegółowy rozkład dnia, 
wraz z tematami poszczególnych zajęć. Rozkład dnia uwzględnia 
potrzeby i zainteresowania dzieci. 

3. Plan dnia powinien mieć charakter otwarty pozwalający na 
uwzględnianie propozycji dzieci, powinien zachowywać właściwą 
proporcję między formami proponowanymi przez nauczyciela a 
swobodna działalnością dzieci. 



4. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
odbywa się w czasie codziennych zajęć w wymiarze co najmniej 5 
godzin dziennie. 

5. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na 
podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez 
nauczyciela z listy programów dopuszczonych do uŜytku przez 
Ministra Edukacji Narodowej.  

6. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 
7. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: język angielski. 

Zajęcia dodatkowe prowadzone są odpłatnie dla wychowanków, 
których rodzice wyrazili taką wolę.  

8. Zajęcia z religii organizowane są na Ŝyczenie rodziców wychowanków 
nieodpłatnie.  

9. Czas trwania zajęć dodatkowych uzaleŜniony jest od wieku 
wychowanków i wynosi: 15 minut dla trzy-czterolatków, 30 minut dla 
pięcio-sześciolatków. 

10. Dzieci mają moŜliwość codziennego korzystania z ogrodu 
przedszkolnego.  

11. Przedszkole w miarę moŜliwości zapewnia odpowiednie wyposaŜenie i 
oprzyrządowanie dla wychowanków. 

12. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak 
najdłuŜszy pobyt dzieci w ogrodzie. 

13. Przedszkole moŜe organizować dla wychowanków róŜnorodne formy 
krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz 
imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich 
stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. 

14. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej do-
stępności. 

15. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest "Karta zapisu 
dziecka". 

16. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci nie przekracza liczby 
miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor na podstawie złoŜonych przez 
rodziców kart zgłoszeń. 

17. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza 
liczbę miejsc o przyjęciu decyduje Społeczna Komisja Rekrutacyjna 
powołana przez dyrektora. 

18. W skład Komisji wchodzą: Dyrektor Zespołu, przedstawiciel Rady 
Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców, przedstawiciel 
samorządu mieszkańców wsi. 

19. Komisji przewodniczy Dyrektor. 
20. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:  

1. dzieci sześcioletnie, które mają obowiązek rocznego 
przygotowania do podjęcia nauki w szkole. 

2. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek 
lub ojców, wobec  

3. których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz 
niezdolność do samodzielnej egzystencji, a takŜe dzieci z rodzin 
zastępczych. 

4. dzieci juŜ uczęszczające do Przedszkola. 



5. rodzeństwo dzieci juŜ uczęszczających. 
6. dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci). 
7. dzieci obojga rodziców pracujących. 

21. W ciągu roku szkolnego dzieci przyjmuje się na zwolnione miejsca 
decyzją Dyrektora Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

22. zalegania z odpłatnością za przedszkole powyŜej 2 okresów 
płatniczych, a w przypadku dziecka 6 - letniego podjęciu decyzji o 
przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę 
programową wychowania przedszkolnego. 

23. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłaszanie tego faktu do 
przedszkola, 

24. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu. 
25. Podstawową jednostką organizacyjna Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być 
większa niŜ 30. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego 
roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 
przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu 
programów dla danej klasy, dopuszczonych do uŜytku szkolnego. Przy 
podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla 
Zespołu Szkół, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w 
powyŜszej sprawie. 

26. Oddziałem opiekuje się wychowawca, któremu tę funkcję powierza 
Dyrektor Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. 

§ 25 

§ 26 

§ 27 

Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłoŜeniu 
orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającego ich poziom 
rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia. 

§ 28 

§ 29 

Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców moŜe podjąć 
decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w 
następujących przypadkach: 

§ 30 

Organizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

§ 31 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 
dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony 



przez Dyrektora Zespołu Szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza 
organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowa i higieny pracy. 

§ 32 

67. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 
prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. 

68. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
69. Rada Pedagogiczna moŜe podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania 

godziny lekcyjnej (nie dłuŜszy niŜ 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny 
tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 

§ 33 

70. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających 
specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad 
określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.  

71. Oddziały naleŜy dzielić na grupy w nauczaniu:  
1. języków obcych (grupa nie moŜe liczyć mniej niŜ 12 uczniów i nie 

więcej niŜ 24), 
2. wychowania fizycznego (grupa nie moŜe liczyć mniej niŜ 12 uczniów i 

nie więcej niŜ 26), 
3. informatyki (dwóch uczniów przy jednym komputerze), 
4. podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących 

powyŜej 30 uczniów. 

§ 12 

§ 13 

§ 14 

§ 15 

§ 16 

§ 17 

§ 18 

W razie wystąpienia sytuacji konfliktowej wewnątrz Zespołu Szkół głównym 
rozjemcą jest Dyrektor Zespołu. Ustala się następujące procedury rozwiązywania 
konfliktów: 

§ 19 

 

ROZDZIAŁ IV  



Organizacja Zespołu Szkół 

§ 20 

§ 21 

Organizacja Przedszkola 

§ 22 

§ 23 

§ 24 

§ 34 

Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Rada Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęć wyrównawczych, 
specjalistycznych, nauczania języków obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań, 
które mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych 
lub między oddziałowych. 

§ 35 

W Zespole Szkół funkcjonuje biblioteka szkolna. 

1.  
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, słuŜącą realizacji potrzeb i 

zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, 
doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 
pedagogicznej wśród uczniów. 

2. Biblioteka zajmuje pomieszczenie, które przeznaczone jest na gromadzenie i 
przechowywanie księgozbioru, oraz umoŜliwia uczniom i nauczycielom 
korzystanie z księgozbioru podręcznego, prowadzenie zajęć z przysposobienia 
czytelniczego. 

3. Do zadań bibliotekarza naleŜy:  
1. opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni, 
2. prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego, 
3. określenie godzin wypoŜyczania ksiąŜek przy zachowaniu zasady 

dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach, 
4. organizowanie konkursów czytelniczych, 
5. przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa 

poszczególnych klas, 
6. współpraca z nauczycielami Zespołu Szkół, 
7. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego, 
8. zakup i oprawa ksiąŜek. 

4. W Zespole Szkół zatrudnieni są nauczyciele Przedszkola, Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum - wszyscy określani są mianem pracowników pedagogicznych. 

5. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w 
ust.1, określają odrębne przepisy. 



6. W Zespole Szkół tworzy się następujące stanowiska:  
1. główny księgowy 
2. stanowisko do spraw kadr i płac 
3. sekretarz szkoły  
4. intendent 
5. kucharka 
6. sprzątaczka 
7. konserwator 
8. woźnego 
9. inne stosowne do potrzeb za zgodą organu prowadzącego. 

7. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest 
odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów. 

8. Do obowiązków nauczyciela naleŜy:  
1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie 

z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej 
jakość, 

2. wspieranie rozwoju psychofizycznego ucznia, jego zdolności i 
zainteresowań, 

3. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowanie 
przestrzegania regulaminów, 

4. W salach gimnastycznych i na boiskach sportowych uŜywanie tylko 
sprawnego sprzętu, 

5. Kontrolowanie na kaŜdej lekcji obecności ucznia, 
6. Pełnienie dyŜurów zgodnie z opracowanym harmonogramem 
7. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania, 
8. Odpowiedzialność za Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 

podczas pobytu w szkole, w czasie wycieczek, imprez szkolnych, itp.:  
1. nauczyciel zobowiązany jest zgłosić dyrektorowi o kaŜdym 

wypadku jaki miał miejsce na jego lekcji i w czasie trwania 
dyŜuru, 

2. nauczyciele pełnią dyŜury na boisku szkolnym, na kaŜdej 
kondygnacji budynku szkolnego oraz na podwórku szkolnym 
na 15 minut przed rozpoczęciem lekcji i na kaŜdej przerwie 
międzylekcyjnej, 

3. nauczyciel pod Ŝadnym pozorem nie moŜe wysyłać ucznia poza 
teren szkoły jak równieŜ nie moŜe wyprosić go z klasy za 
niewłaściwe zachowanie 

9. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, 

10. Planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne 
podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne 
uczestnictwo w róŜnych formach doskonalenia zawodowego i 
dokształcania, 

11. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz 
troska o estetykę pomieszczeń, 

12. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci, 
13. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach 

wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców 
(prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w 



szczególności z programu nauczania, uzyskiwania informacji 
dotyczących dziecka, jego zachowania i postępów, 

14. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wycho-
wawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

15. Realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących, 
16. Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postano-

wień i uchwał, 
17. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, 

wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym, 
18. Współtworzenie dobrej atmosfery pracy w Zespole,  
19. Przestrzeganie podstawowych zasad BHP i ppoŜ. oraz dyscypliny 

pracy,  
20. Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu, a wy-

nikających z bieŜącej działalności placówki,  
21. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z kultury 

fizycznej oraz w czasie zawodów sportowych uczniowie nie mogą 
pozostawać bez nadzoru osób do tego upowaŜnionych 

9. Nauczyciele danego przedmiotu lub bloków przedmiotowych, lub nauczyciele 
grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły 
wychowawcze, przedmiotowe i problemowo - zadaniowe.  

10. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na 
wniosek zespołu.  

11. Cele i zadania zespołu obejmują:  
1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów 

realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania 
przedmiotów pokrewnych a takŜe uzgodnienia decyzji w sprawie 
wyboru programów nauczania, 

2. podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń, 
3. poszerzanie i  aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego 

przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji itp., 
4. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów 

oraz narzędzi pomiaru dydaktycznego, 
5. organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących 

nauczycieli, 
6. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a takŜe w 

uzupełnianiu ich wyposaŜenia, 
7. opiniowanie przygotowywanych w szkole programów nauczania. 

12.  
1. Dyrektor szkoły powierza kaŜdy oddział opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej 
"wychowawcą". 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności 
poŜądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami 
przez cały okres nauczania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. 

3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Wychowawca pełni swoją 
funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy (oddziału) do chwili 
ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba Ŝe, Rada 
Rodziców złoŜy uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę 
wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę 



§ 40 

13. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 
uczniami, a w szczególności:  

1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 
2. przygotowanie ucznia do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie, 
3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania Ŝyciowych problemów przez 

wychowanka. 
14. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 winien :  

1. diagnozować warunki Ŝycia i nauki swoich wychowanków, 
2. opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy 

uwzględniający wychowanie pro rodzinne, 
3. utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w 

celu koordynacji oddziaływań wychowawczych. 
4. współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania 

problemów wychowawczych 
5. współpracować z pedagogiem szkolnym i właściwą Poradnią 

Psychologiczno - Pedagogiczną, 
6. śledzić postępy w nauce wychowanków, 
7. dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 
8. udzielać porad w zakresie moŜliwości dalszego kształcenia się, wyboru 

zawodu, itd., 
9. kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na 

tolerancji i poszanowaniu godności ludzkiej osoby, 
10. utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach 

postępu w nauce i zachowaniu ucznia, 
11. powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) 

stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu, na 
tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadamiać ucznia o 
przewidywanych dla niego stopniach okresowych/rocznych poprzez 
wpis do dzienniczka ucznia, 

12. uczestniczyć w zebraniach z rodzicami. 
13. wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy 

dydaktyczno - wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa 
szkolne). 

14. wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy 
merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej. 

15. uczeń moŜe być zwolniony przez wychowawcę z całego dnia zajęć lub 
pojedynczych lekcji na pisemną prośbę rodziców. W razie nieobecności 
wychowawcy decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły lub 
wicedyrektor. 

15. Inicjatorem, organizatorem działań podejmowanych przez szkołę, 
wspierających proces rozwoju i uczenia się dzieci jest pedagog szkolny. 

16. Do zadań pedagoga szkolnego naleŜy:  
1. rozpoznanie warunków Ŝycia i nauki uczniów sprawiających trudności 

w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego, 
2. organizowanie pomocy w zakresie wyrównania i likwidowania 

mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (reedukacja, terapia, itp.), 



3. organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym, 
osieroconym, z rodzin alkoholicznych, wielodzietnych, 
zdemoralizowanych, uczniom kalekim i przewlekle chorym, 

4. wnioskowanie o skierowanie uczniów zaniedbanych środowiskowo, 
opuszczonych - do placówek opiekuńczo - wychowawczych, 

5. udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, 
rówieśniczych oraz niepowodzeń szkolnych, 

6. pomoc w organizowaniu uczniom wypoczynku letniego i zimowego 
(kolonie, zimowiska), 

7. pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia, 
8. dbanie o realizację obowiązku szkolnego, 
9. udzielanie rodzicom uczniów pomocy w rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych (warsztaty, prelekcje, porady), 
10. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z 

uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, 
17. Pedagog szkolny na bieŜąco współpracuje z władzami szkolnymi, 

wychowawcami klas, nauczycielami, Radą Rodziców Szkoły, Opieką 
Społeczną, Sądem i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę . 

18. Pedagog Szkolny bierze udział w opracowywaniu planu programu 
wychowawczego szkoły. 

19. Pedagog szkolny składa Radzie Pedagogicznej okresową informację o sytuacji 
wychowawczej w szkole. 

20. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat. 
21. Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 
22. W miarę posiadanych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w 

wieku 2,5 lat. Przyjęcie dziecka uzaleŜnione jest od stopnia jego gotowości do 
pobytu w przedszkolu i od sytuacji rodzinnej. 

23. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, moŜe 
uczęszczać do Przedszkola nie dłuŜej niŜ do końca roku szkolnego w tym roku 
kalendarzowym,  
w którym kończy 10 lat.  

24. Przedszkole zapewnia swoim wychowankom prawo do właściwie 
zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając:  

1. zaspokajanie potrzeb dziecka, aktywność, indywidualizację, 
organizowanie Ŝycia społecznego, integrację 

2. dziecko jest samodzielnym podmiotem 
3. dziecko wymaga poszanowania jego toŜsamości, prywatności i 

godności 
4. rodzina jest najlepszym środowiskiem do wychowania dziecka, zaś 

przedszkole wspomaga ją w tym. 
25. godności i nietykalności osobistej 
26. wyraŜania swobody myśli, sumienia i wyznania 
27. akceptacji takim jakie ono jest 
28. warunków sprzyjających jego rozwojowi 
29. indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu 
30. ochrony zdrowia 
31. nienaruszalności cielesnej 
32. korzystania z dóbr kulturalnych 
33. poszanowania własności 



34. znajomości swoich praw 
35. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje 
36. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi 
37. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy 
38. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw 
39. posiadania osób odpowiedzialnych i zaangaŜowanych, do których moŜe się 

zwrócić 
40. spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi 
41. badania i eksperymentowania 
42. doświadczania konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego 

względami bezpieczeństwa) 
43. róŜnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym 

otoczenia 
44. snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu "na rozkaz" 
45. jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale równieŜ prawo do nauki 

regulowania własnych potrzeb 
46. zdrowego jedzenia 
47. ochrony zdrowia 
48. ochrony przed wszelkimi formami wyraŜania przemocy fizycznej lub 

psychicznej 
49. Rodzice dzieci 6- letnich spełniających roczny obowiązek przygotowania 

szkolnego są zobowiązani do pisemnego lub telefonicznego usprawiedliwienia 
nieobecności wychowanka przekraczającej 7 dni roboczych.  

50. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka naleŜy:  
1. przestrzeganie niniejszego statutu, 
2. rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania 

przedszkolnego są zobowiązani do: dopełnienia czynności związanych 
ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, zapewnienia regularnego 
uczęszczania dziecka na zajęcia, informowania w terminie do 30 
września kaŜdego roku, dyrektora Zespołu o realizacji tego obowiązku 
w innej placówce, 

3. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 
respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub prawnych 
opiekunów zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 

5. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu, 
6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, nie-

zwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach za-
kaźnych, 

7. przestrzeganie zasad higieny i BHP na terenie Przedszkola, 
8. wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie 

dydaktyczno- wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, 
utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem w celu uzyskania 
aktualnych informacji o dziecku. 

51. Do szkoły podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wierzawicach, 
uczęszczają dzieci, które ukończyły 7 lat w roku kalendarzowym, w którym 
rozpoczyna się rok szkolny lub na wniosek rodziców i opinii Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej potwierdzającej psychofizyczną dojrzałość do 
podjęcia nauki do ukończenia 13 roku Ŝycia z moŜliwością przedłuŜenia nauki 
w przypadku drugoroczności. 



52. Do gimnazjum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Wierzawicach, 
uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni 
obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku Ŝycia. 

53. Warunkiem przyjęcia ucznia do gimnazjum jest świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej, zaświadczenie OKE ze sprawdzianu w klasie VI. 

54. Skreślenia z listy uczniów przed 18 rokiem Ŝycia moŜe dokonać dyrektor 
Zespołu Szkół na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej i za zgodą Kuratora 
Oświaty z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły. 

55.  
1. organizacji procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 
2. bezpieczeństwa i opieki wychowawczej, 
3. nietykalności osobistej i ochrony przed wszelkimi formami przemocy, 
4. poszanowania godności i Ŝyczliwego traktowania, 
5. informacji na temat zakresu wymagań i kryteriów ocen, 
6. obiektywnej i jawnej oceny, 
7. swobodnego wyraŜania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają dóbr 

osobistych innych osób, 
8. pomocy w przypadku trudności w nauce, 
9. pomocy materialnej w sytuacjach losowych, 
10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych, 
11. korzystania z obiektów sportowych  zgodnie z regulaminem, 
12. rozwijania uzdolnień i zainteresowań, 
13. oddziaływania na Ŝycie szkolne poprzez Samorząd Uczniowski. 

 

ROZDZIAŁ V  

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu  

§ 36 

Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnianych pracowników sporządza dyrektor. 
Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 

§ 37 

§ 38 

§ 39 

§ 41 

ROZDZIAŁ VI  

Uczniowie i wychowankowie Zespołu Szkół 

§ 42 



Wychowankowie przedszkola  

§ 43 

Dziecko w Przedszkolu ma zagwarantowane wszystkie prawa wynikające z 
Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do: 

§ 44 

§ 45 

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  

 

§ 46 

Uczeń ma prawo do : 

§ 47 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a w 
szczególności:  

2. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, 
3. brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, 

prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami 
nauczyciela przedmiotu, 

4. stosować się do zarządzeń Dyrektora Szkoły, postanowień Rady Pedagogicznej i 
innych organów szkoły oraz poleceń nauczycieli i innych pracowników 
pedagogicznych, 

5. dbać o ład i porządek w szkole, 
6. wystrzegać się szkodliwych nałogów, 
7. przestrzegać zasad kultury współŜycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 
8. szanować i ochraniać własność innych osób, 
9. przeciwstawiać się przejawom agresji, 
10. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów, 
11. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich 

przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia wychowania 
fizycznego), 

12. dbać o honor i tradycję szkoły, 
13. naprawiać wyrządzone szkody materialne, 
14. kaŜdy uczeń powinien nosić obowiązujący w szkole strój szkolny, 

§ 48 

1. KaŜda nieobecność na zajęciach  edukacyjnych ucznia winna być usprawiedliwiona 
przez jego rodziców w sposób pisemny lub ustny u wychowawcy klasy w ciągu 
dwóch tygodni od dnia nieobecności. 



2. Ze swoimi uczniowskimi problemami uczeń zwraca się do wychowawcy klasy, 
pedagoga, a w przypadku negatywnego załatwienia ma prawo zwrócić się do 
Dyrektora Zespołu, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców. 

§ 49 

Uczniom zabrania się: 

1.  
1. wnoszenia na teren szkoły środków i przedmiotów zagraŜających Ŝyciu i 

zdrowiu 
2. posiadania i uŜywania sprzętu rejestrującego, odtwarzającego obraz i dźwięk.  
3. na terenie szkoły telefon komórkowy powinien być wyłączony, w przypadku 

stwierdzenia wykorzystywania telefonu zostanie on uczniowi odebrany, w jego 
obecności wyłączony i zdeponowany u wychowawcy do chwili odebrania go 
przez rodziców/opiekunów ucznia. 

4. uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposaŜenie klas i 
innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice 
ucznia, który  ją wyrządził lub rodzice grupy uczniów przebywających w 
miejscu jej dokonania. 

5. uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas trwania zajęć 
edukacyjnych. 

6. zwolnienie z lekcji moŜe nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę 
rodzica/opiekuna prawnego.  

§ 50 

Za rzetelne i wzorowe wypełnianie obowiązków, wyróŜniające osiągnięcia  w nauce i 
zachowaniu oraz znaczące osiągnięcia pozaszkolne uczeń moŜe być nagrodzony : 

1. pochwałą wychowawcy klasy, 
2. publiczną pochwałą lub listem pochwalnym Dyrektora Zespołu Szkół, 
3. dyplomem, 
4. nagrodą ksiąŜkową i rzeczową, 
5. listem pochwalnym do rodziców/opiekunów, 
6. świadectwem z biało-czerwonym paskiem, 
7. złoŜeniem wniosku o Nagrodę Wójta Gminy LeŜajsk. 

§ 51 

Za  nieprzestrzeganie  swoich  obowiązków  uczeń  moŜe  być  ukarany: 

1. pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 
2. upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy, 
3. upomnieniem lub naganą Dyrektora Zespołu Szkół w obecności rodziców/opiekunów 

i wychowawcy klasy, 
4. wykonywaniem prac porządkowych,  
5. zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz,  
6. zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 
7. przeniesieniem do równoległego oddziału Zespołu Szkół. 



§ 52 

1. Wymienione wyŜej kary mają wpływ na ocenę z zachowania. 
2. Od kaŜdej wymierzonej kary uczeń moŜe się odwołać za pośrednictwem Samorządu 

uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Zespołu  w terminie dwóch 
dni. 

3. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przewodniczącym samorządu 
szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie 
przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i 
postanawia:  

1. oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie, 
2. odwołać karę, 
3. zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

4. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje. 
5. Dyrektor szkoły moŜe wystąpić  do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego moŜe 
korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły 
wnioskuje się gdy:  

1. notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane 
w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą poŜądanych 
efektów, 

2. zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagraŜający zdrowiu  
i Ŝyciu innych uczniów, 

3. dopuszcza się czynów łamiących prawo np. kradzieŜe, wymuszenia  
zastraszanie. 

§ 53 

Zarówno kary jak i nagrody wychowawca klas odnotowuje w dokumentach szkolnych ucznia 
i powiadamia niezwłocznie jego rodziców. 

§ 54 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 
2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
3. zapewnienia dziecku warunków umoŜliwiających przygotowanie się do zajęć, 
4. informowania, w terminie do 30 września kaŜdego roku, dyrektora Zespołu o 

realizacji i formie obowiązku szkolnego w innej placówce. 

§ 55 

1. Niespełnianie obowiązku szkolnego, obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Przez niespełnianie  obowiązku szkolnego , bądź nauki  rozumie się 
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca co najmniej 50% zajęć. 

§ 56 



1. Szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania i promowania w Zespole 
określa "Wewnątrzszkolny system oceniania", który jest załącznikiem do statutu 
Zespołu Szkół w Wierzawicach. 

2. Wewnątrzszkolny system oceniania uchwala rada pedagogiczna po zapoznaniu z nim 
uczniów  i rodziców.  

 

ROZDZIAŁ VII  

Postanowienia końcowe 

§ 57 

1. Zespół Szkół moŜe posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 
2. Zespół Szkół moŜe prowadzić Gospodarstwo Pomocnicze. 

§ 58 

1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej przez placówki wchodzące 

w skład Zespołu Szkół określa dyrektor na mocy odrębnych przepisów. 

§ 59 

Zmian w statucie moŜe dokonać Rada Pedagogiczna na wniosek kaŜdego z organów Zespołu 
Szkół i organu prowadzącego. 

 


