
Załącznik Nr 1
                                                                                                       do uchwały Nr 5 /2017 
                                                                                         Rady Pedagogicznej w Siemirowicach

z dn.21.11.2017r.

STATUT ZESPOŁU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SIEMIROWICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w  Siemirowicach  zwany  dalej  "Zespołem"
jest jednostką organizacyjną Gminy Cewice.

2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich w Siemirowicach,
2) Przedszkole Publiczne w Siemirowicach.

3. Siedziba i adres Zespołu to: budynek Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich  
w Siemirowicach położony w Siemirowicach, 84-313 Siemirowice ul. Szkolna 15.

4. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Cewice.
5. Organem sprawującym nadzór  pedagogiczny nad Zespołem jest  Pomorski  Kurator

Oświaty w Gdańsku.
6. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu posiada brzmienie:

                   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Siemirowicach
                   Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich w Siemirowicach
                   ul. Szkolna 15      84-313 Siemirowice.

7. Nazwa przedszkola wchodzącego w skład Zespołu posiada brzmienie:
                   Zespół Szkolno - Przedszkolny w Siemirowicach
                   Przedszkole Publiczne w Siemirowicach
                   Osiedle Na Skarpie 2
                   84-313 Siemirowice.

8. Nazwa używana na tablicach brzmi:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach

            Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich w Siemirowicach;
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach

                        Przedszkole Publiczne w Siemirowicach.

§ 2

1. Zespół działa na podstawie:
1) Ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe  (Dz.  U.  z  2017  r.

poz.  59  i  949)  zwanej  dalej  ustawą  i  wydanych  na  jej  podstawie  aktów
wykonawczych oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych;

2) Aktu założycielskiego.
2. Obie  jednostki,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  2,  działają  na  podstawie  odrębnych

Statutów.



§ 3

1. Terenem działania Przedszkola Publicznego w Siemirowicach jest Gmina Cewice.
2. Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu działa w obwodach ustalonych przez

organ prowadzący uchwałą Nr XXII/242/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 marca
2017 roku.

§ 4

Zespół Szkolno-Przedszkolny jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest
przez Gminę Cewice oraz przez rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 5.

Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem pracownikom
przedszkola, szkoły podstawowej i rodzicom.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zespołu

§ 6

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  59  i  949)  i  wydanych  na  jej  podstawie  aktów
wykonawczych oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych.

2. Zespół  umożliwia  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  uzyskania
świadectwa ukończenia danego typu szkoły poprzez:

1) wybór i realizację szkolnego zestawu programów nauczania;
2) prowadzenie skutecznych form nauczania;
3) prowadzenie innowacji pedagogicznych;
4) organizację  zajęć  pozalekcyjnych  w  formie  kół  przedmiotowych,  kół

zainteresowań  i   organizacji uczniowskich;
5) zatrudnianie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej i dbałość o podnoszenie

jej dodatkowych kwalifikacji;
6) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów i dzieci;
7) zapewnienie bezpiecznych warunków odbywania zajęć i przebywania uczniów

na terenie zespołu.
3. Zespół kształtuje  środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad

określonych w ustawie o systemie oświaty poprzez:
1) opracowanie i realizację szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego

dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska;
2) systematyczne monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów;
3) stałą współpracę z rodzicami;
4) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

4. Zespół sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami odpowiednio do ich potrzeb, między
innymi poprzez:

1) zapewnienie  bezpośredniej  i  stałej  opieki  nad  uczniami  i  dziećmi  w  czasie
pobytu  w  szkole  i  w  przedszkolu  oraz  w  trakcie  zajęć  poza  szkołą
i przedszkolem;



2) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
3) współpracę z pedagogiem szkolnym.

5. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi  oraz obywatele polscy, którzy pobierali
naukę  w  szkołach  funkcjonujących  w  systemach  oświatowych   innych  państw,
korzystają z nauki  i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

6. Uczniowie  należący  do  mniejszości  narodowych  i  etnicznych  oraz  społeczności
posługującej  się  językiem  regionalnym,  korzystają  z  zajęć  umożliwiających
podtrzymywane  i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,
na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

7. Zespół  organizuje  i  prowadzi  stałą  współpracę  z  rodzicami  swoich  uczniów
i wychowanie poprzez:

1) organizowanie zebrań dla rodziców;
2) organizowanie konsultacji dla rodziców;
3) organizowanie  prelekcji  związanych  z  problematyką  wychowawczą,

profilaktyką uzależnień lub inną, w zależności od zainteresowań rodziców.
8. W zespole udziela się i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną: 

1) dzieciom uczęszczającym do przedszkola i oddziału przedszkolnego;
2) uczniom szkoły podstawowej;
3) rodzicom;
4) nauczycielom.

9. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  dzieciom  i  uczniom  polega
na rozpoznawaniu i  zaspokajaniu ich indywidualnych możliwości  psychofizycznych
wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z  zaniedbań  środowiskowych  związanych  z  sytuacją  bytową  ucznia  i  jego

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.

10. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  rodzicom dzieci  oraz  nauczycielom
polega  na  wspieraniu  rodziców  i  nauczycieli  w  rozwiązywaniu  problemów
wychowawczych  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych
w celu  zwiększania  efektywności  pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dla  dzieci
i uczniów.

11. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
12. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom i uczniom nauczyciele oraz

specjaliści  wykonujący  w  przedszkolu  i  szkole  zadania  z  zakresu  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,  w szczególności  psycholodzy,  pedagodzy,  logopedzi,
zwani dalej „specjalistami".

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 
1) rodzicami;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;



3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz

rodziny, dzieci i młodzieży.
14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia;
2) rodziców dziecka ze szkoły i przedszkola;
3) nauczyciela;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej;
5) pomocy nauczyciela w przedszkolu.

15. W szkole  pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczna  jest  udzielana  przez  nauczycieli
i specjalistów:

1) w trakcie bieżącej pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych i poza nimi, sto-
sownie do rozpoznawanych potrzeb;

2) w formach określonych odrębnymi przepisami zgodnie z liczbą godzin ustalo-
nych  przez  dyrektora  i  zatwierdzonych  przez  organ  prowadzący
w arkuszu organizacyjnym.

16. Rodzicom  dzieci  oraz  nauczycielom  pomoc  psychologiczno-pedagogiczna
jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

17. Kwalifikacje  nauczycieli  prowadzących  zajęcia  z  zakresu  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,  liczba  uczestników  oraz  czas  trwania  tych  zajęć
określają odrębne przepisy.

18. Nauczyciele w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej: 
1) aktywnie uczestniczą w procesie diagnostycznym uczniów;
2) realizują w trakcie pracy z uczniem zalecenia z opinii wydawanych przez  pu-

bliczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz dostosowują realizowany
program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych                  i edu-
kacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

3) uczestniczą w ocenie efektywności udzielanej uczniom pomocy;
4) dokumentują prowadzone działania w sposób określony odrębnymi przepisami;
5) współpracują  z  rodzicami  uczniów,  innymi  nauczycielami  i  instytucjami

w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

Rozdział 3.
Organy Zespołu

§ 7

1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Ilekroć  w  statutach  szkoły  podstawowej  i  przedszkola  jest  mowa  o  dyrektorze  szkoły
podstawowej lub dyrektorze przedszkola należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu.

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Ilekroć  w statutach  szkoły podstawowej  i  przedszkola  jest  mowa o  radzie  pedagogicznej
należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu. W skład rady pedagogicznej Zespołu
wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

3) Rada Rodziców przedszkola. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci
przed  innymi  organami  przedszkola.  W  skład  Rady  Rodziców  wchodzą
po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.

4) Rada  Rodziców  szkoły  podstawowej.  Rada  Rodziców  reprezentuje  ogół
rodziców uczniów przed  innymi  organami  szkoły.  W skład  Rady Rodziców
wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.

5) Samorząd  uczniowski.  W szkole  podstawowej  wchodzącej  w  skład  zespołu
działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 



§ 8

DYREKTOR ZESPOŁU
1. Zespołem kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu zgodnie z odrębnymi

przepisami, powierzono stanowisko dyrektora.
2. Dyrektor zespołu w szczególności:

1) kieruje działalnością zespołu  i reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje  nadzór  pedagogiczny  w  stosunku  do  nauczycieli  zatrudnionych

w zespole, zgodnie z odrębnymi przepisami, a w szczególności:
a) przekazuje  pracownikom informacje  o  aktualnych przepisach prawa

i problemach oświatowych oraz kontroluje przestrzeganie przepisów
prawa;

b) diagnozuje, monitoruje i ocenia działalność dydaktyczną wychowaw-
czą i opiekuńczą zespołu oraz inną jego działalność statutową w cało-
ści lub w wybranych obszarach;

c) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań
w zakresie  jakości  pracy  zespołu  oraz  podejmowaniu  nowatorskich
rozwiązań metodycznych i organizacyjnych;

d) zapewnia  prawidłowy  przebieg  stażu  nauczycieli  ubiegających  się
o awans zawodowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

e) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;
f) dokonuje, na podstawie gromadzonych informacji,  ocenę pracy oraz

ocenę dorobku zawodowego nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepi-
sami.

3) przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej, kieruje pracami rady pe-
dagogicznej jako jej przewodniczący;

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpo-
wiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować ad-
ministracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu;

5) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształ-
cenia specjalnego ucznia.

6) stwarza warunki do działania: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działal-
ność wychowawcza lub rozszerzania i wzbogacania form  działalności dydak-
tycznej, wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej i  innowacyjnej szkoły i
przedszkola;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności ustala
Szkolny Zestaw Programów Nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Dyrektor  jest  kierownikiem zakładu pracy dla  zatrudnionych  w szkole  nauczycieli
i   pracowników niepedagogicznych. 

4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z innymi organami ze-
społu w zakresie i formie określonej odrębnymi przepisami oraz postanowieniami ni-
niejszego statutu.

5. Dyrektor zespołu odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły i przedszkola; 
2) tworzenie  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  pracy  i  nauki  w  szkole

i przedszkolu oraz atmosfery sprzyjającej rozwojowi uczniów i nauczycieli;
3) realizację uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji sta-

nowiących;
4) wykonywanie zarządzeń i zaleceń wydawanych przez organy nadzorujące ze-

spół;
5) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawo-

dowym;
6) właściwe gospodarowanie mieniem zespołu.

6. Kompetencje Dyrektora określają odrębne przepisy a w szczególności art. 68 ustawy
prawo oświatowe.



§ 9

RADA PEDAGOGICZNA

1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna.        
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
3. Rada pedagogiczna, składa się ze wszystkich nauczycieli zatrudnionych w zespole,

niezależnie od wymiaru zatrudnienia.
4. Przedmiotem  pracy  rady  pedagogicznej  są  działania  wynikające  z  jej  uprawnień

i kompetencji określonych w ustawie Prawo oświatowe i wydawanych aktów wyko-
nawczych.

5. Rada pedagogiczna realizuje swoje kompetencje w formie uchwał:
1) uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących są aktami prawa;
2) uchwały  podjęte  w  ramach  kompetencji  opiniodawczych,  wyrażania  zgody,

wnioskowania,  ustalenia,  postanowienia,  porozumienia  lub  wyboru
są uchwałami zwykłymi.

6. Rada pedagogiczna w ramach szczegółowych kompetencji, w szczególności:
1) zapoznaje się projektami planów pracy szkoły, zespołu i innych dokumentów

programowych zespołu  przed procedowaniem;
2) przed  zajęciem stanowiska w danej sprawie rada pedagogiczna zapoznaje się

z opinia nauczycieli, których sprawa bezpośrednio dotyczy;
3) w toku ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w pierwszej

kolejności bierze się pod uwagę zidentyfikowane potrzeby szkoły i przedszkola
sformułowane jako wnioski do pracy na kolejny rok szkolny;

4) realizuje  szczegółowe  kompetencje  dotyczące  oceniania,  klasyfikowania
i promowania uczniów;

5) ocenia efekty wdrażania wniosków i postanowień rady pedagogicznej oraz ich
wpływ na podnoszenie jakości pracy zespołu;

6) przygotowuje projekt statutu szkoły, przedszkola i zespołu lub zmian do statutu
przez przedstawicieli powołanych przez dyrektora szkoły.

                                             
7.  Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

    z przepisami prawa i postanowieniami statutów.
 8 . Regulamin rady pedagogicznej określa w szczególności:

1) sposób i tryb protokołowania zebrań rady pedagogicznej;
2) tryb przyjmowania protokołów;
3) zadania przewodniczącego rady,  protokolanta;
4) sposób zawiadamiania o terminie zebrania i przewidywanym porządku zebra-

nia.
9. Rada Pedagogiczna ponadto:  

1) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Zespole,
2) deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

§ 10

1. W szkole może działać rada szkoły.
2. W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie:

1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców.
3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

3.  Kadencja rady szkoły trwa trzy lata.
4. Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a w szczególności:

1) uchwala statut szkoły;



2) przedstawia  wnioski  w  sprawie  rocznego  planu  finansowego  dochodów
własnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły,
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą
z  wnioskami  o  zbadanie  i  dokonanie  oceny  działalności  szkoły,  jej  dyrektora  lub
innego nauczyciela zatrudnionego w szkole;  wnioski  te mają dla  organu charakter
wiążący;
4) opiniuje  plan  pracy  szkoły,  projekty  innowacji  i  eksperymentów
pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły;
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami
do dyrektora,  rady  pedagogicznej,  organu  prowadzącego  szkołę,   w  szczególności
w sprawach  organizacji  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  zajęć  prowadzonych
w  ramach  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  i  z  zakresu  doradztwa
zawodowego.

5.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada szkoły może gromadzić fundusze
       z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
6.  Zasady funkcjonowania rady szkoły określa jej regulamin, który nie może być sprzeczny
      z niniejszym statutem.

§ 11

1. W przedszkolu może działać rada przedszkola.
2. W skład rady przedszkola wchodzą w równej liczbie:

1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców.

3. Kadencja rady przedszkola trwa trzy lata.
4. Rada  przedszkola  uczestniczy  w  rozwiązywaniu  spraw  wewnętrznych  przedszkola,

a w szczególności:
1) uchwala statut przedszkola;
2) przedstawia wnioski  w sprawie rocznego planu finansowego dochodów własnych

przedszkola i opiniuje plan finansowy przedszkola,
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jej dyrektora lub
innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu; wnioski  te mają dla organu cha-
rakter wiążący;

4) opiniuje plan pracy przedszkola, projekty innowacji  i  eksperymentów pedagogicz-
nych oraz inne sprawy istotne dla przedszkola;

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami  do dyrek-
tora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole,                                                      w
szczególności  w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć prowadzonych
w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada przedszkola może gromadzić fun-
dusze  z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

6. Zasady funkcjonowania rady przedszkola określa jej regulamin, który nie może być sprzeczny
z niniejszym statutem.

§ 12

RADA RODZICÓW
1. Organem reprezentującym rodziców jest Rada Rodziców.
    1) w przedszkolu działa Rada Rodziców Przedszkola,
    2) w szkole działa Rada Rodziców szkoły,
2. Zasady tworzenia  Rady Rodziców  uchwala  ogół  rodziców uczniów i  dzieci  jednostek
wchodzących w skład Zespołu.
3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin.
4. Regulamin,  o którym mowa w ust.  3,  uchwalany przez Radę Rodziców, nie  może być
sprzeczny ze Statutem.
5. Dyrektor  zapewnia  Radzie  Rodziców  organizacyjne  warunki  działania  oraz  stale
współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.



6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów placówki wchodzącej
w  skład  Zespołu,  organu  prowadzącego  oraz  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki. 
7. Do kompetencji rady rodziców m.in. należy:
      1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
             a) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów
oraz potrzeb danego środowiska,
             b) występowania do dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy
nauczyciela,
             c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania;
             d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły lub
przedszkola.

8. Rada Rodziców podejmuje działania, które polegają w szczególności na:
1) udzielaniu pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
2) działaniu na rzecz stałej poprawy bazy, 
3) pozyskiwaniu  środków  finansowych  w celu  wsparcia  działalności  szkoły  lub

przedszkola,  delegowaniu  przedstawiciela  Rady  Rodziców  do  składu  komisji
konkursowej na dyrektora Zespołu,

4) współpracy  ze środowiskiem lokalnym.

9. Rada Rodziców może gromadzić  fundusze  z  dobrowolnych składek rodziców i  innych
źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności szkoły lub przedszkola  (Fundusz
Rady Rodziców).
10. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa regulamin.
11. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

§ 13

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu tworzą Samorząd
Uczniowski.
2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami  ogółu uczniów szkoły
podstawowej wchodzącej w skład Zespołu.
3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec
organów Zespołu.
4. Zasady wybierania  i  działania  organów Samorządu  Uczniowskiego  określa  regulamin,
uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
5. Warunki organizacyjne uchwalania regulaminu oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia,
w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.
6. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem.
7. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe
warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.
8. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski
oraz  opinie  we  wszystkich  sprawach  Zespołu,  a  w  szczególności  dotyczących  takich
podstawowych praw uczniów, jak: 

1) prawo do zapoznawania się z podstawami programowymi, programem   
      wychowawczym, programem nauczania, wymaganiami na poszczególne oceny oraz
zasadami  
      systemu oceniania, 
2) prawo do jawnego i umotywowanego oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych,
      szczegółowo określonego w statucie szkoły



3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych propor-
cji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych za-
interesowań,

     4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
     5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
         zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu   
         z Dyrektorem,
     6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

9. Samorząd Uczniowski:
1) przedstawia propozycje w sprawach dotyczących:

a) form i tematyki zajęć pozalekcyjnych, sprawach porządkowych (strój,
wygląd),

b) systemu nagradzania i karania uczniów (obronie ucznia, wobec którego
została orzeczona kara).

  10.  Samorząd uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu w skład której
wchodzi po jednym uczniu z każdego oddziału  z klas V-VIII. 
11.  Szczegółowe zasady organizacji wolontariatu na terenie szkoły określa statut szkoły.

§ 14

1. Organy Zespołu współdziałają ze sobą w duchu wzajemnego poszanowania i tolerancji.
2. Koordynatorem  współdziałania  poszczególnych  organów  jest  Dyrektor  Zespołu,  który
zapewnia  każdemu  z  organów  możliwość  swobodnego  działania  i  podejmowania  decyzji
w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
3. Spotkania  nauczycieli  i  rodziców w celu  wymiany informacji  oraz  dyskusji  na tematy
wychowawcze powinny być organizowane nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 15

1. Do rozwiązywania sporów i konfliktów powołuje się komisję w składzie:
       1)   przewodniczący organów szkoły/przedszkola,
       2)   po dwóch przedstawicieli organów,          
       3)   w pracach komisji za zgodą organów może uczestniczyć mediator.
2.   W  przypadku  nierozstrzygnięcia  sporu w  drodze  uzgodnienia  stanowiska sprawę
przekazuje  się  do  organu  prowadzącego lub sprawującego   nadzór   pedagogiczny.  
3.   Posiedzenie komisji jest ważne, o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych
osób. 
4.   Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni.
5.  Członkowie    komisji      wybierają     spośród     siebie    przewodniczącego  komisji
i  protokolanta.   Funkcji   tych   nie   mogą   pełnić    przewodniczący    organów
szkoły/przedszkola.
6.  Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów.

Rozdział 4
Organizacja Zespołu

§ 16
1. Szczegółową  organizację  nauczania,  wychowania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym
określają odrębne arkusze organizacyjne szkoły i przedszkola, opracowane przez Dyrektora
Zespołu w terminie do 30 kwietnia danego roku.



2. Arkusz organizacyjny szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
3. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:

1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;
2) liczbę  pracowników  szkoły  i  przedszkola,  w  tym  pracowników  zajmujących

stanowiska kierownicze i czas pracy;
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez Gminę

Cewice;
4) dodatkowe zajęcia finansowane ze środków poza budżetowych;
5) terminy przerw pracy przedszkola.

4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i wakacji określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
5. Organizację  stałych,  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  określa
tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonych
arkuszy organizacyjnych jednostek wchodzących z skład Zespołu, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 17

Dla celów statutowych Zespół posiada następującą bazę:
1) sale dydaktyczne;
2) salę gimnastyczną i boisko;
3) bibliotekę;
4) sekretariat;
5) gabinet dyrektora;
6) pokój nauczycielski;
7) szatnie;
8) zaplecze kuchenne;
9) świetlicę szkolną.

Rozdział 5
Nauczyciele oraz inni pracownicy Zespołu

§ 18

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.

3.W roku szkolnym, w którym zespół liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko
wicedyrektora. 
4. Dyrektor zespołu, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stano-
wiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

§ 19

Kwalifikacje nauczycieli  i  innych pracowników szkół wchodzących w skład Zespołu oraz
zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.



§ 20

1. Nauczyciel  w  swoich  działaniach  edukacyjnych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  ma
obowiązek  kierowania  się  dobrem uczniów,  troską  o  ich  zdrowie,  a  także  o  szanowanie
godności osobistej ucznia.

2. Obowiązkiem  każdego  nauczyciela  jest  przestrzeganie  przepisów  oświatowych,
a w szczególności:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,
2) realizowanie programów wychowawczo-profilaktycznych,  nauczania, 
3) bezstronne  i  obiektywne  ocenianie  wg  wewnątrzszkolnego  systemu  oceniania

przyjętego   przez Zespół oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
4) zapoznanie uczniów i ich rodziców  z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne

stopnie  szkolne,  wynikającymi  z  realizowanego  przez  siebie  programu  nauczania,
dopuszczonego  do  użytku  szkolnego  oraz  sposobami  sprawdzania  postępów
i osiągnięć uczniów,                                        

5) kontrolowanie  miejsca  prowadzenia  zajęć  pod  względem bezpieczeństwa  i higieny
pracy, 

6) przestrzeganie zapisów statutowych, 
7) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 
8) kontrolowanie obecności uczniów, 
9) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 
10) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 
11) dbanie o poprawność językową uczniów, 
12) stosowanie zasad oceniania zgodnych z przyjętymi przez Zespół kryteriami,
13)  podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, 
14) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
15) szanować godność osobistą ucznia.                           

§ 21

1. Nauczyciel  prowadzi  pracę  dydaktyczną,  wychowawczą  i  opiekuńczą  oraz  jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów, dzieci w Przedszkolu.
2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami i dziećmi oraz odpowiada, na zasa-
dach       

      określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
    2)  zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:

a) realizację obowiązujących programów nauczania,
b) stosowanie właściwych metod nauczania,
c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzeniu zajęć,
e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji przebiegu nauczania,

     3)  dba o powierzone pomoce naukowe i sprzęt,
     4)  wspiera rozwój psychofizyczny uczniów i dzieci, ich zdolności oraz zainteresowania,

5)  udziela  uczniom  pomocy  w  przezwyciężeniu  niepowodzeń  szkolnych,  w  oparciu
o rozpoznane ich potrzeby.

§ 22

1. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na
zasadach określonych w art. 73 ust. 3 Ustawy Prawo oświatowe.



§ 23

1. Do podstawowych  zadań  każdego  nauczyciela  należy także  permanentne  doskonalenie
umiejętności  dydaktycznych  oraz  podnoszenie  poziomu  wiedzy  merytorycznej,
w szczególności poprzez: 
        1)    pracę  własną, 
        2)    udział w pracach powołanych zespołów, 
        3)  korzystanie  ze  szkolnych  i  pozaszkolnych  form  wspierania  działalności
pedagogicznej, takich jak: kursy, warsztaty i konferencje metodyczne i szkoleniowe.  
2. Zasady  i  tryb  sprawowanie  nadzoru  pedagogicznego  oraz  oceniania  pracy  nauczycieli
określają odrębne przepisy.

§ 24

1. Nauczyciele przedszkola,  uczący w klasach  I-III i  IV-VIII tworzą zespoły.

2.   Do zadań zespołów należy w szczególności:
1) monitorowanie  i  analizowanie  prowadzonych  działań  dydaktycznych,  wychowaw-

czych, opiekuńczych i profilaktycznych;
2) formułowanie wniosków do pracy na następny okres;                                     
3) doskonalenie prowadzonych diagnoz pedagogicznych;
4) podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.

3. .Pracą zespołu kieruje powołany prze dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami, przewod-
niczący zespołu.
4. Działania,  w tym zebrania zespołu,  są dokumentowane w sposób określony odrębnymi
przepisami.
5. Dyrektor zespołu może powoływać inne zespoły nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepi-
sami.

§ 25

1. W Zespole  tworzy się stanowiska pracowników niepedagogicznych zgodnie z arkuszem
organizacyjnym szkoły i przedszkola na dany rok szkolny. 

2. Szczegółowy  zakres  czynności  dla  zatrudnionych  pracowników  niepedagogicznych
sporządza Dyrektor, uwzględniając Kodeks Pracy oraz Regulamin pracy Zespołu.    

Rozdział 6
Uczniowie oraz wychowankowie Zespołu

§ 26

1. Rekrutację dzieci i uczniów do przedszkola oraz szkoły się w oparciu o odrębne przepisy.

§ 27

1. Uczeń ma w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,  zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej, 

2) opieki  wychowawczej  i  warunków  pobytu  w  szkole  Zespołu  zapewniających



bezpieczeństwo,  ochronę  przed  wszelkimi  formami  przemocy  fizycznej  bądź
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

3) korzystania z pomocy stypendialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,    
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, 

a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,    
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,     
7) sprawiedliwej,  obiektywnej  i  jawnej  oceny  oraz  znajomości  sposobów  kontroli

postępów   i osiągnięć  szkolnych,  informacji  o  wymaganiach  edukacyjnych,
wynikających      z wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru

biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,
11) wpływania  na  życie  szkoły  przez  działalność  samorządową  oraz  zrzeszania  się

w organizacjach działających w Zespole.      

2. Zasady  klasyfikowania  rocznego  i  promowania  oraz  przeprowadzania  egzaminów
poprawkowych określają odrębne przepisy.

§ 28

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do: 

    1) przestrzegania przepisów obowiązujących w Zespole,     
    2) podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli, 
    3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Zespołu,
    4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
        pracowników Zespołu,
   5) dbania o własne życie, zdrowie i higienę oraz prawidłowy rozwój,
   6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole.

2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.

§ 29

1. Ustala się następujące formy nagród: 
1) pochwała ustna nauczyciela w klasie w obecności uczniów;
2) pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców;
3) pochwała ustna dyrektora w obecności uczniów; 
4) pochwała pisemna dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców
5) dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa;
6) list pochwalny do ucznia i jego rodziców;
7) stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe;
8) nagrody specjalne fundowane przez radę rodziców. 
2. Ustala się następujące rodzaje kar i oddziaływań wychowawczych: 

1) słowne zwrócenie uwagi uczniowi przez nauczyciela:
a) w rozmowie indywidualnej z uczniem poza klasą;
b) na forum klasy;

2) wpis uwagi do klasowego zeszytu uwag lub dzienniczka (zeszytu) ucznia;
3) pisemne lub słowne zawiadomienie rodziców ucznia przez nauczyciela;
4) bezpośrednia rozmowa nauczyciela z rodzicami (i uczniem);



5) bezpośredni  nadzór  pedagoga   szkolnego  i  wychowawcy  w  uzgodnionej
z     rodzicami formie;

6) rozmowa  nauczyciela  z  uczniem  z  udziałem  dyrektora  lub  wicedyrektora
szkoły;

7) rozmowa nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora szkoły (i ucznia); 
8) w przypadku długotrwałego lub zagrażającego bezpieczeństwu uczniów lub

pracowników  szkoły  braku  oczekiwanych  efektów  pracy  wychowawczej,
szkoła zawiadamia instytucje (sąd, prokuratura);

9) przedstawienie problemu na  zebraniu rady pedagogicznej,  która podejmuje
postanowienie  o zastosowaniu kary: 

10) przeniesieniu ucznia do innego oddziału (okresowym lub stałym);
11) wystąpieniu do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

3.Możliwe kary dodatkowe, udzielane łącznie z karami ujętymi w ust. 2 to:
1) w  uzgodnieniu  z  rodzicami  ucznia  –  wykonanie  dodatkowych  czynności

na rzecz społeczności szkolnej; 
2) zakaz udziału w imprezach i  wycieczkach szkolnych, o ile nie uniemożliwi

to realizacji podstaw programowych;
3) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
4) odwołanie od pełnienia funkcji społecznych na terenie szkoły;

4.Szczegółowe zasady udzielania kar i nagród oraz tryb odwoławczy określa statut szkoły.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 30

Statut  obowiązuje  w  równym  stopniu  wszystkich  członków  społeczności  szkolnej  
i przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych.

§ 31

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Zespołu jest Rada Pedagogiczna.
2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 32

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) udostępnienie treści  statutu  w bibliotece szkolnej, sekretariacie szkoły
   oraz  w przedszkolu,
2) udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora Zespołu,
3) opublikowanie statutu na stronie internetowej szkoły.

§ 33

Regulaminy  działalności  uchwalone  przez  organy  działające  w  Zespole  nie  mogą  być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 34

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 35



Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

§ 36

W  zakresie  nieuregulowanym  w  niniejszym  Statucie  obowiązują  postanowienia  zawarte
odpowiednio w Statucie Przedszkola i w Statucie Szkoły.

§ 37.

W  przypadku  sprzeczności  postanowień  niniejszego  Statutu  z  postanowieniami  Statutu
Przedszkola i Statutu Szkoły zastosowanie znajdują zapisy niniejszego Statutu.     

……………………………………
               Przewodniczący Rady Pedagogicznej

U z a s a d n i e n i e

       Art.  62  ust.  1  ustawy o  systemie  oświaty  pozwala  na  łączenie  w zespół  szkół  
i  przedszkola.  Tworząc  zespół  szkolno-przedszkolny  organ  stanowiący  gminy  nadaje
jednocześnie pierwszy statut zespołowi i akt założycielski.           
      Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach ma uzasadnienie przede
wszystkim  organizacyjne.  Wychowankowie  Przedszkola  kontynuują  naukę  w  Szkole
Podstawowej przy ul. Szkolnej 15. Połączenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zespół
Szkolno – Przedszkolny pozwoli na powierzenie stanowiska dyrektora jednej osobie, tym
samym  na  bardziej  racjonalne  zatrudnienie  pracowników  oraz  przyczyni  się  do  lepszej
organizacji pracy i optymalnej realizacji zadań statutowych obu placówek. Dyrektor zespołu
będzie miał szansę korzystania  z większych zasobów kadrowych poprzez:
- zatrudnianie w Zespole pracowników  świadczących pracę w obu placówkach,
- organizowanie zastępstw za nieobecnych pracowników. Przyjęta zmiana pozwoli na efek-
tywniejsze i elastyczne wykorzystanie bazy lokalowej:
- lepsze wykorzystanie pomieszczeń dydaktycznych w kontekście obniżenia wieku szkolnego
od 1września 2014 r.  i planowanego w tym samym roku obowiązku przyjęcia dzieci 4-letnich
do przedszkola. Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego nie będzie miało wpływu na do-
tychczasowy przebieg  i organizację procesów kształcenia w poszczególnych typach placó-
wek wchodzących w skład zespołu, umożliwi natomiast pełną realizację zaleceń Ministerstwa
Edukacji Narodowej wynikających z obowiązku organizacji w obu placówkach pomocy psy-
chologiczno – pedagogicznej. Zapewni lepszą diagnozę dojrzałości dziecka, dostęp do specja-
listów wspierających indywidualne potrzeby i rozwój dzieci w tym: logopedy, pedagoga, psy-
chologa, nauczycieli terapii pedagogicznej. Pojawi się możliwość atrakcyjnego spędzania cza-
su przez dzieci z przedszkola, jaką zapewnią nauczyciele plastyki, muzyki, języków obcych
czy wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej w ramach zajęć dodatkowych. Równie
istotna jest możliwość pełniejszego wykorzystanie przez szkołę podstawową i przedszkole te-
renów i obiektów placówek, w celu organizowania festynów, spartakiad,  gier  i  zabaw dla
przedszkolaków i uczniów.
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