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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim jest szkołą publiczną. 

2. W skład Zespołu Szkół wchodzą: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dubieckim,  

2) Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim,  

3) Samorządowe Przedszkole w Przedmieściu Dubieckim.  

3. Siedzibą Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim  jest miejscowość 

Przedmieście Dubieckie 140, 37 – 750 Dubiecko. 

4. Siedzibą Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim jest 

miejscowość Drohobyczka 52, 37 – 750 Dubiecko. 

5. Siedzibą Samorządowego Przedszkola w Przedmieściu Dubieckim jest miejscowość 

Przedmieście Dubieckie 140, 37 – 750 Dubiecko. 

6. Organem prowadzącym Zespołu Szkół  jest Gmina Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37 – 750 

Dubiecko. 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator  

Oświaty. 

§ 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

1) zespole szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Przedmieściu 

Dubieckim, 

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Przedmieściu 

Dubieckim, 

3) dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie uczniowskim                           

– należy przez to rozumieć organy działające w placówkach wchodzących w skład 

Zespołu Szkół w Przedmieściu Dubieckim, 

4) wychowankach, uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków                  

i uczniów Zespołu Szkół w Przedmieściu Dubieckim  oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) i osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem. 
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5) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół w Przedmieściu 

Dubieckim, 

6)  organie prowadzącym Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim – należy przez to 

rozumieć Gminę Dubiecko,  

7) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad  Zespołem Szkół w Przedmieściu 

Dubieckim - należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

 

§ 3. 

1. Dyrektor Zespołu Szkół w Przedmieściu Dubieckim jest Dyrektorem Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim, Filii Publicznej Szkoły Podstawowej                       

w Przedmieściu Dubieckim i Samorządowego Przedszkola w Przedmieściu Dubieckim. 

2. W zespole szkół działają  rada pedagogiczna i rada rodziców,  wspólne  dla Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Przedmieściu  Dubieckim i Samorządowego Przedszkola                

w Przedmieściu Dubieckim.   

3. Filia  tworzy własną radę pedagogiczną i własną radę rodziców. 

 

§ 4. 

1. Nauka w Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim trwa osiem lat                             

i obejmuje klasy I – VIII. 

2. Nauka w Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim trwa 3 lata                  

i obejmuje klasy I – III.  

3. W zespole szkół prowadzone są oddziały przedszkolne. 

4. Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim 

obejmuje dzieci sześcioletnie, zaś oddział przedszkolny w Filii – dzieci 3 – 6 letnie.  

5. W szczególnych przypadkach do oddziału może być przyjęte dziecko 2,5 - letnie. 

Rozdział II 

Cele i zadania Zespołu Szkół 

§ 5. 

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty,  Prawo 

oświatowe oraz w aktach prawnych wydanych na ich podstawie, a w szczególności 
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prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz realizuje program 

profilaktyczno - wychowawczy wspólny dla wszystkich placówek zespołu szkół. 

2. Respektuje zasady zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej 

Deklaracji Prawa Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka. 

3. Umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej 

i religijnej. 

4. Realizuje cele i zadania zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego                 

i kształcenia ogólnego. 

5. Rozwija u dzieci i młodzieży poczucie odpowiedzialności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności. 

6. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie realizacji szkolnych programów nauczania. 

7. Umożliwianie zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz do dalszego kształcenia. 

8. Umożliwia dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu. 

9. Kształtuje środowisko wychowawcze  sprzyjające szeroko pojętemu rozwojowi 

wychowanków i uczniów. 

10. Wspomaga i  ukierunkowuje indywidualny i wszechstronny rozwój wychowanka                      

i ucznia z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,                                     

a   w przypadku dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi        

i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

11. Zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną. 

12. Wykazuje troskę o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków i uczniów. 

13. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno - pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej zespół  udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

14. Szczegółowe cele i zadania zawarte są w statutach placówek wchodzących w skład 

zespołu szkół. 

Rozdział III 

Organy Zespołu Szkół 

§ 6. 

Organami zespołu  są:  
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1) dyrektor, 

2) wicedyrektor, 

3) rada pedagogiczna, 

4) rada rodziców, 

5) samorząd uczniowski. 

§ 7.                     

1. Funkcję dyrektora zespołu szkół powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący 

szkołę.  

2. Dyrektor realizuje zadania zespołu szkół w oparciu o współpracę z radą pedagogiczną, 

radą rodziców, samorządem uczniowskim, organem sprawującym nadzór pedagogiczny 

i organem prowadzącym. 

3. Dyrektor zespołu szkół w szczególności:  

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą placówki oraz 

reprezentuje ją  na zewnątrz,  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego,  

4)  realizuje uchwały rad pedagogicznych i  rad rodziców przedszkola i szkół 

wchodzących w skład zespołu szkół,  

5) sprawuje kontrolę nad wykonaniem obowiązku szkolnego przez uczniów, 

6) prowadzi dokumentację szkolną,  

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu szkół oraz ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,  

8) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu szkół,  

9) przestrzega zasad właściwej interpretacji regulaminów oceniania i promowania,  

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych (np. p.poż., BHP).  

4.  W sytuacji rażącego naruszenia regulaminu ucznia/wychowanka dyrektor zespołu szkół  

w drodze decyzji skreśla z listy uczniów/wychowanków dziecko nieobjęte obowiązkiem 

szkolnym. Skreślenie następuje na podstawie uchwały właściwej rady pedagogicznej.  

5.  Dyrektor zespołu szkół w uzasadnionych przypadkach może wystąpić z wnioskiem do 

kuratora oświaty o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły.                          

Za uzasadniony przypadek uznaje się rażące naruszenie regulaminu ucznia.  
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6.  Dyrektor zespołu szkół  jest kierownikiem zakładu pracy wobec zatrudnionych w zespole 

szkół  nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.  

7.  Dyrektor zespołu szkół w szczególności decyduje w sprawach:  

1)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,  

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom zespołu szkół,  

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,                           

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników zespołu.  

8.  Dyrektor zespołu szkół w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radami 

pedagogicznymi, radami rodziców i samorządami uczniowskimi szkół wchodzących                 

w skład zespołu.  

9.  Dyrektor zespołu szkół przynajmniej dwa razy do roku informuje radę pedagogiczną                     

o działalności szkoły i dokonuje oceny pracy szkoły. Równolegle składa sprawozdanie                 

z działalności zespołu szkół.  

10. Dyrektor zespołu szkół zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami 

poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu szkół. 

11.  Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,                             

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego uczniów, jest Podkarpacki Kurator Oświaty. 

12.  Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,                        

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

 

§ 8. 

1. W przypadku, gdy  w zespole szkół jest utworzonych 12 lub więcej oddziałów, dyrektor 

zespołu szkół tworzy stanowisko wicedyrektora zespołu szkół d.s. danej szkoły.  

2. Powierzenia stanowiska wicedyrektora zespołu szkół i odwołania dokonuje dyrektor 

zespołu szkół po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej 

właściwej szkoły.  

3. Szczegółowego przydziału czynności dla wicedyrektora zespołu szkół dokonuje dyrektor 

zespołu szkół.  

4. Wicedyrektor zespołu szkół wykonuje obowiązki dyrektora zespołu szkół w razie jego 

nieobecności, a w szczególności: 
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1) podejmuje decyzje w sprawach pilnych,  

2) podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając 

własnej pieczątki,  

3) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę oraz innymi instytucjami, 

4) czuwa nad prawidłową realizacją zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły, 

5) oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań 

zmierzających do właściwej organizacji pracy, ładu  i porządku w budynku. 

6) sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia 

nauczycieli. 

§ 9. 

1. Rada pedagogiczna stanowi kolegialny organ przedszkola i szkoły. 

2. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele bez 

względu na wymiar czasu pracy. 

3. Rada pedagogiczna realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania 

i opieki. 

4. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu                     

i  danej szkole. 

5. Przewodniczącym rady pedagogicznej  jest dyrektor zespołu szkół.  

6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej. 

7. Zebrania rady pedagogicznej mogą odbywać się z inicjatywy przewodniczącego rady lub 

co najmniej 1/3 członków rady.  

8. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez 

przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej - mają oni głos doradczy.  

9. Zebrania plenarne i klasyfikacyjne rady pedagogicznej odbywają się dwa razy w roku 

szkolnym.  

10. Pozostałe posiedzenia dyrektor zespołu szkół organizuje w miarę potrzeb.  

11. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy jej członków.  

12. Przewodniczący rady pedagogicznej odpowiada za zawiadomienie wszystkich członków 

rady  o posiedzeniu.  

13. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniach rady 

pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli. 
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14.  Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.  

15. Szczegółowe zasady funkcjonowania rad pedagogicznych określa statut właściwej 

placówki,  z zastrzeżeniem postanowień niniejszego statutu.  

16. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy,  

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

3) uchwalanie regulaminu własnej działalności,  

4) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                      

w szkole,  

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

6)  podejmowanie uchwały w sprawach skreślenia z listy wychowanków i uczniów,  

7)  występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

zespołu lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce,  

8) opiniowanie: 

a) organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć, 

b)  propozycji dyrektora zespołu szkół w sprawach przydziału nauczycielom prac                      

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz  płatnych zajęć dydaktyczno                            

     - wychowawczych  i opiekuńczych, 

c)  projektów planu finansowego szkoły, 

d)  wniosków dyrektora zespołu szkół o przyznanie nauczycielom odznaczeń,    

nagród i innych wyróżnień.  

17. Dyrektor zespołu szkół wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych                

z przepisami prawa.  

18. O wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej niezwłocznie zawiadamia 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz organ prowadzący.  

19. Kurator, w porozumieniu z organem prowadzącym, w razie stwierdzenia sprzeczności                       

z prawem uchyla uchwałę.  

20. Rozstrzygnięcie kuratora jest ostateczne. 

§ 10. 

1. W zespole działa  rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów 

szkoły podstawowej i wychowanków przedszkola.  

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania rady rodziców określają statuty placówek,                                  

z zastrzeżeniem postanowień niniejszego statutu.  
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3. Radę rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybierani w tajnych wyborach 

przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa                                  

w szczególności:  

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców. 

5. Regulamin  nie może być sprzeczny z niniejszym statutem ani ze statutami 

poszczególnych szkół i placówek wchodzących w skład zespołu szkół.  

6. Do kompetencji rady rodziców zespołu szkół należy w szczególności:  

1)  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:  

a) programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły, obejmującego wszystkie    

treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do 

uczniów, realizowane przez nauczycieli,  

b) program winien być dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz      

potrzeb danego środowiska, 

2)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły,  

3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu 

szkół.  

7.  Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej oraz dyrektora zespołu szkół                             

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu szkół. 

8.  W celu wspierania działalności statutowej zespołu szkół rada rodziców gromadzi fundusz 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

9. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.  

10. Jeżeli uchwała rady rodziców jest sprzeczna z prawem lub interesem szkoły, dyrektor 

zespołu zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni uzgadnia z rodzicami sposób 

załatwienia sprawy. 

11. W przypadku braku uzgodnień: 

1)  dyrektor zespołu szkół przekazuje sprawę do organu prowadzącego lub kuratora   

oświaty, jeśli uchwała dotyczy nadzoru pedagogicznego, 

2)  organ prowadzący lub nadzorujący rozstrzyga sprawę w terminie 30 dni w sposób   

       ostateczny.  

12. Zebrania rady są protokołowane.  
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§ 11. 

1. W każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu działa odrębny samorząd uczniowski, 

który tworzą wszyscy uczniowie danej placówki.  

2. Samorząd opracowuje własny regulamin działania, który m.in. określa wewnętrzną 

strukturę i tryb pracy samorządu.  

3. Szczegółowe zasady działania samorządu oraz jego kompetencje określają statuty szkół 

wchodzących w skład zespołu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego statutu. 

4. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować  działania z zakresu 

wolontariatu. 

5. Samorząd może ze swojego składu wyłonić szkolną radę wolontariatu, której zadaniem 

jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych  klas.  

6. Szczegółowe zasady działania wolontariatu  w szkole określa regulamin wolontariatu 

będący odrębnym dokumentem.  

 

Warunki współdziałania organów Zespołu Szkół  oraz sposób                                                   
rozwiązywania sporów między nimi 

§ 12. 

1. Organy zespołu szkół są zobowiązane do współpracy, tworzenia dobrego klimatu, poczucia 

partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania przedszkola i szkoły. 

2. Współdziałają ze sobą w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy 

przedszkola i szkoły. 

3. Pracują na rzecz przedszkola i szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 

kompetencje oraz zasadę współpracy.  

4.  Przekazują sobie informacje o całokształcie życia przedszkola i szkoły. Wymiana 

informacji odbywa się podczas posiedzeń rady pedagogicznej, apeli szkolnych. 

5. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci 

się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji. 

6. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły,                 

po wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

7. Sprawy sporne  rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu zwołanym przez dyrektora. 

8. W celu rozwiązywania zaistniałych konfliktów dyrektor może powołać komisję 

składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron. 
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9. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozstrzygnięcia sporu, organ szkoły 

może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego lub organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, zgodnie z podziałem kompetencji określonych 

w ustawie. 

Rozdział IV 

Organizacja pracy Zespołu Szkół 

§ 13. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną w każdej z placówek wchodzących w skład zespołu 

szkół  jest oddział.  

2. Zasady tworzenia oddziałów, podział oddziału na grupy oraz czas trwania zajęć regulują 

statuty szkół wchodzących w skład zespołu.  

§ 14. 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji pracy poszczególnych szkół i przedszkola opracowany przez 

dyrektora zespołu w terminie do 30 kwietnia każdego roku, uwzględniający ramowe plany 

nauczania.  

2. Arkusze organizacji zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku.  

3. Arkusz organizacji określa w szczególności liczbę pracowników szkoły i przedszkola,                

a także ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę lub przedszkole. 

4.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor zespołu ustala tygodniowy 

rozkład zajęć, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. 

§ 15. 

1.  Zespół szkół może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na 

praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem 

zespołu  a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 

2.  Zespół szkół może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie                      

z odrębnymi przepisami. 
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§ 16. 

1. Zespół szkół zapewnia wychowankom i uczniom opiekę i pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie oraz poza terenem przedszkola                      

i szkoły.  

2. W trakcie zajęć obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych i podczas  imprez 

szkolnych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania dyrektora o każdym wypadku, 

mającym miejsce podczas zajęć. 

3. Podczas zajęć poza terenem zespołu szkół pełną odpowiedzialność za zdrowie 

i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek 

szkolnych -  kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

4. Każdy pracownik zespołu szkół w swoim zakresie czynności posiada szczegółowy zapis 

o zakresie odpowiedzialności związanej z określonym stanowiskiem pracy. 

5. W zespole szkół nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie bez zgody 

rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. 

6. Pracownik zespołu szkół, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadza fachową pomoc medyczną           

i w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

7. W przypadku złego samopoczucia wychowanka i ucznia jest powiadamiany jego rodzic. 

Dziecko pozostaje pod opieką pracowników zespołu do czasu przybycia po niego rodzica. 

8. Podczas zajęć  i przerw wychowankowie i uczniowie nie mogą opuszczać terenu 

przedszkola i szkoły. 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

§ 17. 

1. Doradztwo zawodowe prowadzone w zespole szkół ma na celu umożliwienie dziecku: 

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie 

i własnych predyspozycji zawodowych, 

2) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim 

zachodzących i praw nim rządzących, 

3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy 

i umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy, 

4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami 

rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi, 
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5) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno - zawodowej. 

2. Doradztwo edukacyjno - zawodowe w zespole szkół realizowane jest przez wszystkich 

członków rady pedagogicznej, a w szczególności przez wychowawców i pedagoga, przy 

współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, np. poradni 

psychologiczno - pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, 

przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców. 

3. Doradztwo edukacyjno - zawodowe w zespole szkół jest realizowane na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych 

działań, np. zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, 

wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne i pracy, spotkania z przedstawicielami 

zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, praktyki, wolontariat. 

4. Doradztwo edukacyjno - zawodowe  powinno uwzględniać treści związane z: 

1) poznawaniem różnych zawodów, 

2) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych                                

- zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń 

zdrowotnych, 

3) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół 

i pracodawców, 

4) planowaniem własnej kariery edukacyjno - zawodowej, 

5) analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym 

i międzynarodowym rynku pracy, 

6) radzeniem sobie w sytuacjach trudnych związanych z aktywnością zawodową, np. 

poszukiwanie pierwszego zatrudnienia, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne, 

zmiana zawodu, 

7) uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem 

oświatowym, 

8) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji. 

Szkolny wolontariat 

§ 18. 

1. Celami głównymi szkolnego wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności 

szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

2. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów. 

3. Działania szkolnego wolontariatu adresowane są do: 
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1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym 

oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu 

akceptacji dyrektora szkoły), 

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych. 

4. Za zgodą rodziców i dyrektora szkoły wolontariusz może sprawować opiekę nad uczniami 

podczas zajęć edukacyjnych. 

5. Na zasadach wolontariatu, po uzyskaniu zgody rodziców i dyrektora szkoły, mogą być 

prowadzone, przez instytucje do tego uprawnione, różne zajęcia pozalekcyjne.  

6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania szkolnego wolontariatu reguluje 

odrębny regulamin. 

§ 19. 

Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz innymi placówkami 

wspierającymi pracę szkoły celem:  

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających 

uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole, 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

§ 20. 

1. W zespole szkół mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola i szkoły. 

2. Podjęcie działalności w zespole szkół przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody dyrektora zespołu szkół, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

3. Zespół szkół może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie                             

z odrębnymi przepisami. 

§ 21. 

Szkoła   zapewnia uczniom i wychowankom możliwość korzystania z: 
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1) pomieszczeń klasowych z niezbędnym wyposażeniem (pomoce naukowe, tablice 

interaktywne),  

2) biblioteki, 

3) świetlicy,  

4) jadalni, 

5) gabinetu profilaktyki zdrowotnej, 

6) boiska szkolnego, 

7) zastępczej sali gimnastycznej, 

8) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 

9) pomieszczeń sanitarno - higienicznych, 

10) szatni. 

Biblioteka szkolna 

§ 22. 

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów 

oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.  

2. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera 

doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły. 

3.  Z biblioteki mogą korzystać nauczyciele, rodzice a także inne osoby. 

4. Pomieszczenie biblioteczne umożliwia prowadzenie przysposobienia czytelniczo                  

- informacyjnego uczniów. 

5. Godziny pracy biblioteki, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły, umożliwiają dostęp 

do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

6. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości                        

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach 

z różnych przedmiotów. 

7. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie i udostępnianie zbiorów (książek, podręczników, materiałów 

ćwiczeniowych, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych), 

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów, 
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3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej, 

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie 

wiadomości szkolnych i kształcenie osobowości, w rozwijaniu zainteresowań 

i uzdolnień, we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego i wyrabianiu 

wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek, 

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych, 

6) umożliwianie dostępu do zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

8. Zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystanie 

z nich, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione normuje 

regulamin wypożyczeń zatwierdzony przez radę pedagogiczną. 

9. Środki na zakup książek i czasopism oraz innych materiałów mogą pochodzić 

z budżetu szkoły, rady rodziców lub innych źródeł. 

10. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:  

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 

b) informowanie o aktywności czytelniczej, 

c) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze 

literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

d) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów 

multimedialnych,  

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, poradników metodycznych  i czasopism 

pedagogicznych, 

b) organizowanie wystawek tematycznych, 

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 

g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów 

multimedialnych;  

3) rodzicami, poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 
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b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów 

multimedialnych, 

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

d) udostępnianie statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz 

innych dokumentów prawa szkolnego,  

4) innymi bibliotekami, poprzez: 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp., 

c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.  

Świetlica szkolna 

§ 23. 

 

1. W zespole szkół funkcjonuje świetlica szkolna. 

2. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności 

szkoły. 

3. Świetlica zapewnia  zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz  

rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny 

oraz  odrabianie lekcji. 

4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu 

na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole: 

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci wychowywane przez samotnych 

rodziców, 

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców, 

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc. 

5. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez 

rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.  

6. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej 

niż 25 uczniów. 

7. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych. Zajęcia świetlicowe organizowane 

są również w czasie przerw świątecznych, rekolekcji i dni wolnych od zajęć 

dydaktycznych ustalonych corocznie przez dyrektora szkoły. 
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8. Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb uczniów i rodziców. 

9. Godziny pracy określane są corocznie na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły. 

10. Świetlica szkolna organizuje zajęcia w pomieszczeniach klasowych edukacji 

wczesnoszkolnej, w bibliotece szkolnej, w sali gimnastycznej, na placu zabaw                       

i  boisku szkolnym. 

§ 24. 

1.Dokumentację pracy świetlicy stanowi: 

1) roczny plan pracy świetlicy. 

2) dziennik zajęć. 

3) karty zgłoszeń dzieci. 

2. Szczegółowe zasady organizacji pracy świetlicy określa Regulamin świetlicy szkolnej. 

Stołówka szkolna 

§ 25. 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, zespół szkół prowadzi stołówkę. 

2. Stołówka zapewnia możliwość spożywania obiadów w higienicznych warunkach. 

3. Ze stołówki mogą korzystać wszyscy wychowankowie i  uczniowie oraz pracownicy 

zespołu szkół. 

4. Stołówka  oferuje dwudaniowe obiady z deserem. 

5.  Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

6. Wysokość opłat za obiady jest ustalana przez dyrektora zespołu szkół w porozumieniu                                      

z organem prowadzącym . 

7. Organ prowadzący może upoważnić dyrektora do zwolnienia rodziców z całości lub części 

opłat: 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, 

2)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej 

§ 26. 

1. Zespół szkół zapewnia uczniom możliwość korzystania w szkole z gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 
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2. Dyrektor zespołu szkół jest zobowiązany do współpracy w tym zakresie z osobami 

świadczącymi opiekę nad uczniami i udostępniania im danych osobowych uczniów. 

 

 

Organizacja zajęć edukacyjnych 

§ 27. 

1. Działalność edukacyjna zespołu szkół jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność 

przedszkola i szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo - profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków               

i  uczniów,  

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych wychowanków i uczniów, przygotowane w oparciu                         

o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej 

społeczności szkolnej, skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy zespołu mają obowiązek realizować program 

wychowawczo – profilaktyczny przedszkola i szkoły.  

3. Treści programu wychowawczo – profilaktycznego  realizuje się w ramach zajęć 

edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

4. Edukacja przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w przedszkolu i oddziałach 

przedszkolnych,  

2) pierwszy etap edukacyjny -  klasy I–III szkoły podstawowej, 

3) drugi etap edukacyjny - klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

5. Zespół szkół realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania  

w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.  

§ 28. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej zespołu szkół są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia przedszkolnego                            

i ogólnego, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
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a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany  w ramach   obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) zajęcia, dla których program nauczania  został włączony do szkolnego zestawu 

programów nauczania, 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności                     

w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności, 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Szkoła może również prowadzić inne niż wymienione w ust.1 pkt 2 zajęcia edukacyjne. 

3. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego organizowane  są: 

1) dla uczniów klasy VII i VIII, 

2) niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej 

uczniom w czasie  zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno             

- pedagogicznej. 

4. Zajęcia wymienione w ust.1 pkt 3, 4, 5, mogą być prowadzone także z udziałem 

wolontariuszy. 

Nauczanie religii/etyki 
 

§ 29. 

1. Lekcje religii/etyki są przedmiotami nieobowiązkowymi i są prowadzone dla uczniów, 

których rodzice złożą deklarację w formie oświadczenia pisemnego. Po złożeniu takiej 

deklaracji udział w zajęciach staje się obowiązkowy. 

2.  Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast 

zmieniona w każdym momencie. 

3.  Nie ma wymaganej liczby uczniów do zorganizowania zajęć religii/etyki. 

4. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo                          

- wychowawczymi. 

5. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne. 

6. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa 

diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań. 

7. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak 

obowiązków wychowawcy klasy. 
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8. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 

wcześniej ustalając z dyrektorem zespołu termin i miejsce planowanego spotkania. 

9. Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie                   

z obowiązującymi w szkole  przepisami.  

10. Zobowiązany jest także do zabezpieczenia zgromadzonych danych przed niepowołanym 

dostępem do nich, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem 

lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem 

danych, jak również wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów związanych                   

z realizacją obowiązków służbowych. 

11. Uczniowie korzystający z nauki religii/etyki otrzymują ocenę z religii/etyki na 

świadectwie. 

12. Uczeń może uczęszczać jednocześnie na lekcje religii i etyki. W takim przypadku na 

świadectwie umieszczana jest ocena korzystniejsza dla ucznia (bez adnotacji, którego 

przedmiotu dotyczy - religii czy etyki). 

13. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym i jest wliczana do 

średniej ocen, nie wpływa jednak na promocję ucznia. 

14. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki, w zakresie metodyki nauczania     

i zgodności z programem, prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru 

pedagogicznego. 

15. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia  

z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. 

16.  Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji sprawują nauczyciele religii.  

Realizacja zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie 

§ 30. 

1. Zajęcia edukacyjne Wychowanie    do życia w rodzinie organizowane są dla wszystkich 

uczniów klas IV-VIII. 

2.  Udział ucznia w zajęciach  nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły                      

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach, 

mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 



Statut Zespołu Szkół w Przedmieściu Dubieckim 

 

21 

 

Rozdział V 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu Szkół 

§ 31. 

1. Zespół szkół zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach 

niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych 

oraz ustawa Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy          

do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych.  

§ 32. 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów  i wychowanków. 

2. W czasie prowadzenia zajęć w szkole i poza nią, pełnienia dyżurów na przerwach 

międzylekcyjnych, wycieczkach szkolnych i w każdej innej sytuacji, gdy jest opiekunem 

uczniów, nauczyciel jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa 

oświatowego dotyczących organizacji zajęć z uczniami, związanych z ich 

bezpieczeństwem. 

3. Nauczyciel musi być przewidujący i właściwie reagować na ewentualne zagrożenia. 

4. Nauczyciel realizuje programy nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu 

oddziałach, a także realizuje zadania organizacyjne wyznaczone w planie pracy szkoły. 

5. Dba o powierzony mu sprzęt, pomoce dydaktyczno - wychowawcze, ład i porządek                       

w salach lekcyjnych. 

6.  Organizuje swój warsztat pracy. 

7. Wspiera rozwój psychofizyczny wychowanków i uczniów, ich uzdolnienia                                  

i zainteresowania. 

8. Bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów i sprawiedliwie ich traktuje. 

9. Doskonali swoje dydaktyczne i merytoryczne umiejętności. 

10. Prawidłowo prowadzi dokumentację swojej pracy. 
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11.  Systematycznie współpracuje z rodzicami uczniów.  

12. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz modyfikowanie go           

w miarę potrzeb.  

13. Nauczyciele zespołu szkół  mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe 

lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. 

 

§ 33. 

1. Każdy oddział dyrektor zespołu szkół powierza jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej 

wychowawcą.  

2. Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności:  

1) wspomaganie rozwoju wychowanka i ucznia, procesu jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia  w   rodzinie i społeczeństwie,  

2)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych dzieci i młodzieży,  

3)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

wychowanków i uczniów oraz pomiędzy wychowankami i uczniami a innymi 

członkami społeczności szkolnej.  

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:  

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka i ucznia,  

2)  planuje i organizuje wspólnie z dziećmi i ich rodzicami różne formy życia  

zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,  

3)  ustala treści zajęć tematycznych prowadzonych w czasie godzin do dyspozycji 

wychowawcy.  

4. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując 

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna 

jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów uzdolnionych, jak i z różnymi 

trudnościami i niepowodzeniami).  

5. Utrzymuje kontakt z rodzicami wychowanków i uczniów w celu:  

1)  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych,  

2)  wspierania ich działań wychowawczych,  

3)  włączania ich w sprawy życia grupy, przedszkola, klas i szkoły. 
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6. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej                                

i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych oraz 

wychowawczych.  

7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym zespołem  w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

§ 34. 

Do zadań pedagoga  należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do  potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno                                   

- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                         

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów,                      

z udziałem rodziców i nauczycieli, 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających                          

z programu wychowawczo - profilaktycznego, 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia, 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom 

realizującym indywidualny program lub tok nauki, 

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo - profilaktycznego 

przedszkola i szkoły i jego ewaluacji, 

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających                   

z programu wychowawczo - profilaktycznego przedszkola i szkoły, 

11) organizowanie różnych form terapii dla uczniów niedostosowanym społecznie, 

12) współdziałanie z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradniami 

specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących, 

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo                         

- wychowawczymi. 
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§ 35. 

Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy wychowanków               

i uczniów, w tym mowy głośnej i pisma, 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników                                   

- organizowanie pomocy logopedycznej, 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, 

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu                       

i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, 

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno                                      

- pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli, 

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka, 

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo - profilaktycznego 

zespołu szkół i jego ewaluacji, 

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających                            

z programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły. 

§ 36. 

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania                      

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową                              

i społeczną, 

5) udzielanie informacji bibliotecznych, 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego, 
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8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego, 

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów. 

§ 37. 

Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:  

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców, 

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej, 

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką, 

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego, 

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla 

wykazania ich zamiłowań i uzdolnień, 

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze, 

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz 

dbałości  o zachowanie zdrowia, 

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność, 

9) odpowiadają za całokształt pracy wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej                            

w świetlicy, 

10) opracowują  roczny plan pracy świetlicy, 

11) dbają o aktualny wystrój świetlicy szkolnej, 

12) współpracują z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy 

w kompensowaniu braków dydaktycznych, 

13) współpracują z pedagogiem szkolnym, otaczają opieką dzieci zaniedbane 

wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, 

14) współpracują z rodzicami. 

Koordynator do spraw bezpieczeństwa 

§ 38. 

1. Nauczyciel pełniący funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa wykonuje 

następujące zadania:  

1) obserwuje i analizuje zjawiska i zdarzenia występujące w przedszkolu i szkole, które 

mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo wychowanków, uczniów                         

i pracowników zespołu szkół, 
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2) analizuje potrzeby szkoły i przedszkola w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

wszystkich członków społeczności szkolnej, 

3) ocenia stan bezpieczeństwa  i określa najważniejsze zadania, których celem jest 

poprawa bezpieczeństwa, 

4) koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa wynikające z realizowanego   

programu wychowawczo - profilaktycznego, 

5) uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania                        

w  sytuacjach kryzysowych i zagrożenia, 

6) pomaga w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami                      

a  odpowiednimi służbami (policja, straż pożarna, sanepid) i instytucjami 

zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży, 

7) dzieli się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z radą pedagogiczną i innymi 

pracownikami zespołu szkół, 

8) współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym, 

9) promuje problematykę bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. 

2. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków oraz kompetencji koordynatora do spraw 

bezpieczeństwa w szkole ustala dyrektor szkoły. 

 

§ 39. 

1. Prawa i obowiązki innych niż nauczyciele pracowników zespołu określa ustawa z dnia 22 

marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21 poz. 124) z późniejszymi 

zmianami oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.  

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec tych pracowników dokonuje dyrektor zespołu. 

Rozdział VI 
 

Uczniowie i wychowankowie Zespołu Szkół 

§ 40. 

1. Do placówek wchodzących w skład zespołu szkół przyjmowani są:  

1) wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie przedszkola,  

2) wszyscy uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej. 

2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku 3 – 5 lat, a w uzasadnionych 

przypadkach - dzieci 2,5 letnie. 
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3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym kończą 7 lat i nie mają odroczonego  obowiązku szkolnego. 

4.  Na uzasadnioną prośbę rodziców dziecka  z innego obwodu, dyrektor może  przyjąć 

dziecko do zespołu szkół, o ile dysponuje wolnymi miejscami.  Każdy przypadek  jest 

rozpatrywany indywidualnie. 

5. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków określają statuty szkół i przedszkola 

wchodzących w skład zespołu szkół. 

Nagrody i kary 

§ 41. 

1. W zespole szkół działa system nagród i kar. 

2.  Wyróżniający się uczniowie otrzymują następujące nagrody: 

1) pochwałę dyrektora szkoły wobec ogółu uczniów szkoły, 

2) dyplom uznania, 

3) nagrodę rzeczową na koniec roku szkolnego. 

3. Nagrody przyznaje się za:  

1) rzetelną naukę i pracę społeczną, 

2) wzorową postawę w szkole i poza nią, 

3) wybitne osiągnięcia. 

4. Uczeń może  otrzymać Nagrodę Wójta Gminy Dubiecko: 

1)  stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w nauce, 

2)  nagrody indywidualne lub zespołowe za szczególne osiągnięcia w nauce, 

3)  nagrodę dla Najlepszego Absolwenta szkoły. 

5. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce jest przyznawane uczniom klas  VI – VIII  

na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy), którzy spełnili  

przynajmniej jeden z następujących warunków: 

1) uzyskali  co najmniej średnią ocen 5,0 z przedmiotów obowiązkowych                                      

w poprzednim roku nauki i wzorową ocenę z zachowania, 

2) uzyskali tytuł finalisty lub laureata konkursów/olimpiad przedmiotowych 

organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty lub w  innych 

konkursach/olimpiadach na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, 

3) zajęli I, II, III miejsce w konkursach przedmiotowych na szczeblu co najmniej 

powiatowym. 

6. Nagrody za osiągnięcia w nauce: 
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1) indywidualne - są przyznawane uczniom klas VI –VIII,  zamieszkałym na terenie 

gminy Dubiecko, którzy spełniają jeden z następujących warunków: 

a) są finalistami lub laureatami konkursów/olimpiad przedmiotowych 

organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 

b) uzyskali wysokie miejsca nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem 

laureata lub finalisty w innych konkursach/olimpiadach tematycznych lub innych 

formach współzawodnictwa w dziedzinie nauki na szczeblu wojewódzkim, 

ogólnopolskim, międzynarodowym. 

2) zespołowe – przyznawane zespołowi uczniów zamieszkałych na terenie gminy 

Dubiecko, reprezentujących szkołę (np. chór, zespół teatralny), za szczególne 

osiągnięcia naukowe na szczeblu ponadlokalnym, potwierdzone wysoką lokatą, 

nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem. 

7. Nagrody dla  Najlepszego Absolwenta przyznawane są absolwentom szkoły 

podstawowej, zamieszkałym na terenie gminy Dubiecko, którzy spełniają  4  następujące 

kryteria: 

1) uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych, nie 

niższą niż 5,0, 

2) otrzymali wzorową ocenę z zachowania, 

3) prowadzili działania na rzecz szkoły, środowiska, 

4) osiągnęli sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, tematycznych, 

artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym. 

8. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu 

szkoły. 

9. Za złe zachowanie uczeń może być ukarany następującymi karami: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 

2) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły, 

3) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

4) przeniesienie ucznia do innej równorzędnej  szkoły. 

10.  O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje do kuratora oświaty dyrektor szkoły na 

wniosek rady pedagogicznej, gdy: 

1) zastosowanie kar z  ust. 9 p. 1–3 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia, 

2)  w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu 

11. Przeniesienie ucznia stanowi podstawę do wykreślenia z listy uczniów szkoły. 
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12. Uczeń może odwołać się w formie pisemnej od nałożonej na niego kary do dyrektora 

szkoły, który  w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu. 

13. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec niego 

karze.  

Rozdział VII 

Współpraca z rodzicami 

§ 42. 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

2. W tym celu w przedszkolu i w każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu dyrektor 

zespołu szkół organizuje raz na kwartał stałe spotkania z rodzicami.  

3. Wobec rodziców zespół szkół pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz                        

w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, 

2) informuje na bieżąco o postępach uczniów, uzgadnia wspólnie z rodzicami 

kierunki     i zakres zadań wspomagających. 

4. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych przedszkola                     

i danej klasy i szkoły,  

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka                           

i przyczyn trudności w nauce w formie przyjętej przez radę pedagogiczną,                                 

4)  uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swych dzieci,  

5) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu  opinii na temat pracy 

zespołu szkół, 

6) rodzice na miesiąc przed klasyfikacją półroczną lub roczną powinni być 

poinformowani  o zamiarze wystawienia  dziecku z jakiegokolwiek przedmiotu 

oceny niedostatecznej lub oceny nagannej z zachowania.  

5.  Rodzice mają obowiązek:  

1) dopełnienia czynności związanych z realizacją obowiązku szkolnego ich dzieci, 

2) usprawiedliwiania nieobecności uczniów w formie przyjętej przez daną placówkę, 
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3)  ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenie przez dziecko mienia szkolnego,  

4)  dbania o higieniczny i estetyczny wygląd dziecka,  

5)  pozostawania w stałym kontakcie z wychowawcą dziecka.  

§ 43. 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, 

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu 

rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich 

upoważnioną. 

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony                                 

do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor. 

§ 44. 

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez zespół szkół  informacji w zakresie 

nauczania, wychowania i opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców 

opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

§ 45. 

Rodzice zostali poinformowani i wyrażają zgodę na: 

1) rejestrowanie wizerunku dziecka podczas uroczystości, konkursów, turniejów, 

zajęć dydaktycznych, wycieczek i innych imprez szkolnych, 

2) wykorzystanie wizerunku dziecka poprzez umieszczanie zdjęć i filmów na stronie 

internetowej szkoły, w kronice szkolnej, na portalach społecznych i tablicach 

informacyjnych,  

3) wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez szkołę prac dziecka wytworzonych 

pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów zajęć szkolnych, 

4) publikację danych dotyczących dziecka i jego osiągnięć na tablicy lub stronie 

internetowej szkoły, w związku z działaniami informacyjnymi oraz 

marketingowymi szkoły. 
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Rozdział VIII 

Rozwiązywanie sporów 

§ 46. 

1. W sytuacjach konfliktowych spory rozstrzyga się wewnątrz zespołu szkół,                                  

a w szczególności:  

1)  spór uczeń - uczeń rozstrzyga wychowawca klasy, nauczyciel w czasie lekcji lub 

nauczyciel dyżurujący na przerwie,  

2) spór uczeń - nauczyciel rozstrzyga wychowawca klasy lub dyrektor zespołu szkół,  

3) spór nauczyciel - nauczyciel rozstrzyga dyrektor zespołu szkół, 

4) spór nauczyciel - dyrektor zespołu rozstrzyga organ prowadzący  lub kurator 

oświaty, jeżeli spór dotyczy spraw z zakresu nadzoru pedagogicznego,  

5) spór nauczyciel - pracownik zespołu szkół rozstrzyga dyrektor zespołu szkół.  

2. Na wniosek stron w toku rozmów wyjaśniających mogą brać udział członkowie rady 

pedagogicznej lub związków zawodowych nauczycieli.  

3. Spory pomiędzy radami pedagogicznymi, radą rodziców, samorządami uczniowskimi 

szkół wchodzących w skład zespołu wyjaśnia dyrektor zespołu szkół, a rozstrzyga organ 

prowadzący. 

4. Wszystkie spory dotyczące spraw z zakresu nadzoru pedagogicznego rozstrzyga kurator 

oświaty. 

Rozdział IX 

 

Postanowienia końcowe 

§ 47. 

 Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 § 48. 

 Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 49. 

Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 
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§ 50. 

 Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu i zatwierdza go w drodze uchwały. 

§ 51. 

Z treścią statutu zespołu szkół można zapoznać się w bibliotece szkolnej oraz na stronie 

internetowej zespołu szkół www.przedmiesciesp.pl. 

§ 52. 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut Zespołu Szkół                               

w Przedmieściu Dubieckim z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

2. Statut Zespołu Szkół w  Przedmieściu Dubieckim  w powyższym brzmieniu wchodzi       

w życie z dniem  1 grudnia 2017 r. 
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Statut Zespołu Szkół w Przedmieściu Dubieckim 

 

33 

 

 

 

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

 

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami) 

 

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).  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694). 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356). 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147). 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach  

i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591.  
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