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S T A T U T 
ZESPOŁU SZKÓŁ w ZWIERZY ŃCU 

 
 
 

R O Z D Z I A Ł I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
PRZEPISY DEFINIUJĄCE 

 
§1 
 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:  
1) Zespole - naleŜy przez to rozumieć Zespół Szkół w Zwierzyńcu,  
2) Szkole Podstawowej - naleŜy przez to rozumieć Szkołę Podstawową  

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu ze Szkołą Filialną im. Marii i Jana 
Pacześnych w Wywłoczce, Szkołą Filialną im. Janusza Łosia w Obroczy, Szkołą 
Filialną w Kosobudach i Szkołą Filialną im. Bolesława Prusa w śurawnicy,  

3) Gimnazjum - naleŜy przez to rozumieć Gimnazjum Publiczne im. RóŜy Zamoyskiej 
w Zwierzyńcu,  

4) Uczniu - naleŜy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,  
5) Dyrektorze Szkoły - naleŜy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół,  
6) Uczniach i rodzicach - naleŜy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół oraz ich 

rodziców i prawnych opiekunów,  
7) Nauczycielu - naleŜy przez to rozumieć nauczyciela pracującego w Zespole Szkół,  
8) Wychowawcy - naleŜy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono jeden 

z oddziałów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół,  
9) Organie prowadzącym Zespół Szkół - naleŜy przez to rozumieć Gminę Zwierzyniec,  
10) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół - naleŜy przez to 

rozumieć Lubelskiego Kuratora Oświaty,  
11) Ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./.  
2. Organem wyŜszego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 
szkolnego jest Kurator.  

 
 
 
 
 
 
 



R O Z D Z I A Ł II 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE 
 

§2 
 

1. Nazwę dla Zespołu Szkół ustala się w brzmieniu: "Zespół Szkół w Zwierzyńcu".  
2. Zespół Szkół jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą. 
3. W skład Zespołu wchodzą:  

1) Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu,  
2) Gimnazjum Publiczne im. RóŜy Zamoyskiej w Zwierzyńcu, 
3) W Zespole Szkół moŜe być realizowane roczne przygotowanie przedszkolne. 

4. Na pieczątkach, stemplach i pieczątkach urzędowych uŜywa się nazw w pełnym 
brzmieniu według wzorów: 

1) Zespół Szkół w Zwierzyńcu, 
2) Zespół Szkół w Zwierzyńcu- Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny 
w Zwierzyńcu, 
3) Zespół Szkół w Zwierzyńcu- Gimnazjum Publiczne im. RóŜy Zamoyskiej 
w Zwierzyńcu. 

5. Szkoły wchodzące w skład Zespołu zachowują imię szkoły, sztandar, odrębny 
ceremoniał oraz tradycje.  
6. Szkoły wchodzące w skład Zespołu zachowują własne statuty. 
7. Zespół Szkół jest jednostką budŜetową.  
8. Bazę dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczą stanowi baza Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum /budynki, grunty, obiekty sportowe, sprzęt, pomoce dydaktyczne/.  
9. Siedzibą Zespołu jest budynek Gimnazjum Publicznego przy ul. Armii Krajowej 36.  
10. Zespół Szkół funkcjonuje w tych samych obwodach szkolnych dla Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum.  
11. Do Szkoły Podstawowej i do Gimnazjum mają prawo uczęszczania uczniowie spoza 
obwodu za zgodą Dyrektora Zespołu.  
12. (Skreślony). 
13. Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 6 lat a w Gimnazjum 3 lata.  
14. Organizację roku szkolnego, w tym ferii letnich i zimowych oraz terminy przerw 
świątecznych, określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia. 
15. (Skreślony). 

 
R O Z D Z I A Ł III 

 
CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 

 
§3 
 

1. Podstawowymi celami i zadaniami Zespołu Szkół są cele i zadania wynikające 
z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program 
profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 
środowiska. 

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół mają za zadanie:  
1) WyposaŜyć dzieci i uczniów w wiedzę i umiejętności, wynikające z podstawy 

programowej, w takim stopniu, aby umoŜliwi ć im skuteczne kształcenie na kolejnych 
etapach edukacyjnych;  



2) Ukształtować osobowość dzieci i uczniów zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki;  
3) Zapewnić opiekę nad dziećmi i uczniami przebywającymi w placówce szkolnej, 

gwarantując bezpieczeństwo i zdrowie oraz umoŜliwi ć im prawidłowy rozwój 
intelektualny i fizyczny;  

4) Udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom; 
5) UmoŜliwiać dzieciom i uczniom rozwój zainteresowań i uzdolnień stosownie do ich 

predyspozycji intelektualnych i fizycznych; 
6) Tworzyć warunki lokalowe, techniczne, estetyczne i sanitarno-zdrowotne dla 

realizacji procesu edukacyjnego oraz doskonalić i unowocześniać środki dydaktyczne 
i metody pracy z uczniami.  

3. Szczegółowy wykaz celów i zadań realizowanych przez szkoły wchodzące w skład 
zespołu szkół określają statuty poszczególnych szkół.  

 
§4 
 

1. Zadania dydaktyczno-wychowawcze realizowane są w procesie edukacyjnym i poprzez 
roczne przygotowanie przedszkolne w oparciu o odpowiednio:  
1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania dla szkoły podstawowej,  
2) Szkolny Zestaw Programów Nauczania dla gimnazjum,  
3) Program Wychowawczy dla szkoły podstawowej, 
4) Program Wychowawczy dla gimnazjum, 
5) Program Profilaktyki dla szkoły podstawowej, 
6) Program Profilaktyki dla gimnazjum, 
7) Podstawa programowa wychowania przedszkolnego obowiązująca w Przedszkolu 

w oparciu o rozporządzenie MEN.  
 

§5 
 

1. Zadania opiekuńcze polegają na zapewnieniu dzieciom i uczniom bezpieczeństwa oraz 
tworzeniu środowiska sprzyjającego zdrowiu.  

2. Zadania opiekuńcze w czasie przerw międzylekcyjnych realizują nauczyciele dyŜurni 
zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyŜurów opracowanym i zatwierdzonym przez 
Dyrektora Zespołu.  

 
 

§6 
  
1. Dla prawidłowej realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dyrektor 

Zespołu powołuje spośród członków Rady Pedagogicznej Zespołu pracownika do 
spraw bhp. 

2. (Skreślony).  
 

§7 
 
Zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze są planowane, a sposób planowania ustala 
Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z Radami Pedagogicznymi.  
 

 
 



R O Z D Z I A Ł IV 
 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 
 

§8 
 

1. Organami Zespołu Szkół są: 
1) Dyrektor Zespołu,  
2) Rada Pedagogiczna Zespołu, w skład, której wchodzą Rady Pedagogiczne szkół 

wchodzących w skład Zespołu,  
3) Samorządy Uczniowskie Szkół,  
4) Rady Rodziców Szkół.  

2. Rady Pedagogiczne Szkół wchodzące w skład Zespołu są niezaleŜne od siebie i podlegają 
w ramach nadzoru pedagogicznego Dyrektorowi Zespołu. 

3. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum.  

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu jest Dyrektor Zespołu.  
5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w zespole określa arkusz 

organizacji Zespołu oparty o arkusze organizacyjne szkół wchodzących w skład Zespołu 
na dany rok szkolny. Arkusz opracowuje Dyrektor Zespołu i zatwierdza według zasad 
wynikających z odrębnych przepisów. 

6. W Zespole Szkół tworzy się stanowiska wicedyrektorów, których powołuje Dyrektor 
Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu i organu prowadzącego.  

 
§9 
 

1. Dyrektor Zespołu kieruje pracą Zespołu bezpośrednio oraz poprzez swych zastępców 
i innych pracowników funkcyjnych.  

2. Dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Zwierzyńca zgodnie z przepisami 
wynikającymi z ustawy o systemie oświaty.  

3. Kompetencje wicedyrektorów określa Dyrektor Zespołu Szkół. 
4. Dyrektor Zespołu Szkół podczas wykonywania swoich obowiązków współpracuje 

z Radami Pedagogicznymi, Radami Rodziców, Samorządami Uczniowskimi. 
5. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, 

a takŜe kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli oraz 
pracowników niepedagogicznych. 

 
§ 10 

 
1. Zadania Dyrektora Zespołu Szkół:  

1) Planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu,  
2) Tworzenie optymalnych warunków do realizacji zdań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych Zespołu,  
3) W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Zespołu:  

a) przedkładanie Radom Pedagogicznym szkół do zatwierdzenia wyników 
klasyfikacji i promocji uczniów,  

b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół, 
przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,  

c) sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych 
pracowników Zespołu,  



d) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Zespole, właściwych warunków pracy i 
stosunków między pracownikami,  

e) określenie zakresu odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych 
pracowników Zespołu Szkół, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po 
zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,  

f) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych  zgodnie z 
ustalonym regulaminem,  

g) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

h) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad 
nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych 
przepisach,  

i) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące 
w obwodzie Zespołu Szkół,  

j) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,  

k) odraczanie obowiązku szkolnego oraz wcześniejsze przyjmowanie dziecka do 
Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

l) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach 
Dziecka,  

ł)    realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych podjętych w ramach ich kompetencji,  
m) przedstawianie Radom Pedagogicznym, nie rzadziej niŜ dwa razy w roku 

szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego oraz informacji o działalności Zespołu Szkół,  

n) składanie Radom Pedagogicznym informacji i okresowych sprawozdań z realizacji 
planów pracy Zespołu Szkół.  

o) udzielanie Radom Pedagogicznym informacji o działalności edukacyjnej Zespołu 
Szkół,  

p) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji szkolnej, 
 r)   współpraca z pozostałymi organami Zespołu Szkół oraz z organizacjami  
       i instytucjami środowiskowymi,  
 s)   przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 
       pracownikom Zespołu,  
 t)   występowanie do władz z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych 
      wyróŜnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu, po   
      wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych.  

4) W zakresie spraw organizacyjnych: 
a) przygotowywanie projektów planów pracy Zespołu Szkół,  
b) opracowanie arkusza organizacji Zespołu Szkół.  

5) W zakresie spraw finansowych:  
a) opracowanie planu finansowego Zespołu Szkół,  
b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie 

Pedagogicznej,  
c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie 

określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady 
gospodarki finansowej szkół.  

6) W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:  
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Zespołu 

Szkół,  
b) organizowanie wyposaŜenia Zespołu Szkół w środki edukacyjne i sprzęt szkolny,  



c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Zespołu Szkół,  
d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz 

prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,  
e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac 

konserwacyjno-remontowych, 
f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.  

2. Dyrektor Zespołu Szkół ma takŜe prawo do:  
1) Zatrudniania i zwalniania pracowników Zespołu,  
2) Decydowania o wewnętrznej organizacji Zespołu i jego bieŜącym funkcjonowaniu,  
3) Wydawania poleceń słuŜbowych wszystkim pracownikom Zespołu.  

3. Dyrektor Zespołu odpowiada za:  
1) Poziom uzyskanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad 

uczniami,  
2) Zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa oświatowego i Statutem 

Zespołu,  
3) Bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły i podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpoŜarowej 
budynku,  

4) Celowe i zgodne z prawem wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność 
Zespołu,  

5) Zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej oraz 
bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 

4. W ramach posiadanych uprawnień Dyrektor Zespołu moŜe, zgodnie z ustalonym, w 
statucie Zespołu podziałem kompetencji, zlecić wykonanie zadań nauczycielom 
zajmującym inne stanowiska kierownicze w Zespole, chyba, Ŝe w przepisach Karty 
Nauczyciela lub ustawy są one zastrzeŜone do wyłącznej kompetencji Dyrektora.  

5. Dyrektor Zespołu moŜe w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć 
dydaktyczno - wychowawczych w wymiarze dla Szkoły Podstawowej do 6 dni i dla 
Gimnazjum do 8 dni.  

6. Dyrektor Zespołu moŜe za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas 
oznaczony, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

7. (Skreślony).  
 
 

R O Z D Z I A Ł V 
 

RADA PEDAGOGICZNA, RADA RODZICÓW, SAMORZ ĄD UCZNIOWSKI 
 

§ 11 
1. Zachowuje się odrębność Rad Pedagogicznych szkół wchodzących w skład Zespołu. 
2. Szczegółowe kompetencje i zasady organizacji Rad Pedagogicznych określają Statuty 

szkół. 
3. Przewodniczącym Rad Pedagogicznych jest Dyrektor Zespołu. 
4. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu obowiązki przewodniczącego rady 

pedagogicznej kaŜdej ze szkół przejmuje wicedyrektor. 



5. Dyrektor Zespołu moŜe zwołać Radę Pedagogiczną Zespołu, w skład której wchodzą 
wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, w przypadku spraw dotyczących 
całego Zespołu. W szczególności: 
1) Uchwalenia zmian w Statucie Zespołu, 
2) Opiniowania kandydatów na stanowisko wicedyrektora, 
3) Opiniowania projektu planu finansowego Zespołu, 
4) Zatwierdzenia koncepcji pracy Zespołu, 
5) Wnioskowanie do organu prowadzącego o odwołanie Dyrektora Zespołu, 
6) Uchwalenia regulaminu Rady Pedagogicznej Zespołu. 

6. Członkowie Rady Pedagogicznej Zespołu są zobowiązani do nieujawniania spraw, które 
mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a takŜe nauczycieli i innych 
pracowników Zespołu. 

7. (Skreślony). 
8. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół 
oraz organ prowadzący nadzór pedagogiczny Zespołu.  

9. (Skreślony). 
 

§ 12 
 
 

1. Organem reprezentującym rodziców są Rady Rodziców Szkół. 
2.  Kadencja Rady Rodziców trwa1 rok, a w jej skład wchodzą osoby wybierane spośród 

przedstawicieli klasowych rad rodziców. 
3.  Rada Rodziców z własnej inicjatywy moŜe występować do innych organów zespołu: 

Dyrektora, Rad Pedagogicznych, Samorządów Uczniowskich, z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.  

4. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zaproszeni z głosem doradczym przedstawiciele 
innych organów Zespołu lub organu prowadzącego Zespół, a takŜe inni goście. 

5. Rada Rodziców szkoły moŜe gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz 
innych źródeł. Zasady wydatkowania tego funduszu określa regulamin Rady.  

6. Szczegółowe kompetencje i zadania Rad Rodziców określają statuty szkół. 
 

§ 13 
 

1. Organem reprezentującym uczniów są Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum.  

2. (Skreślony). 
3. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem uczniów. 
4. Utworzenie Samorządów Uczniowskich ma na celu umoŜliwienie uczniom wyraŜania 

opinii o działalności szkół oraz brania aktywnego udziału w ich  Ŝyciu. 
5. (Skreślony).  
6. Samorządy Uczniowskie szkół działają w oparciu o własne regulaminy. 
. 
 

§ 14 
 

Kwestie sporne między organami Zespołu Szkół, po wyczerpaniu moŜliwości załatwienia 
przez Dyrektora Zespołu rozstrzyga Rada Miejska w Zwierzyńcu, a kwestie sporne dotyczące 
nadzoru pedagogicznego - Lubelski Kurator Oświaty.  



ROZDZIAŁ VI 
 

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ 
 

§ 15 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną w Zespole Szkół jest oddział. 
2. Tworzenie oddziałów oraz ich podział na grupy uwarunkowane są liczbą uczniów oraz 

zgodą organu prowadzącego. 
3. Oddział moŜna dzielić na grupy na zajęciach edukacyjnych z informatyki, języków 

obcych i wychowania fizycznego wg obowiązujących odrębnych przepisów. 
 

§ 16 
 

1. Oddziałem opiekuje się wychowawca, któremu tę funkcję powierza Dyrektor Zespołu.  
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się 

swoim oddziałem, w miarę moŜliwości, w ciągu całego etapu edukacyjnego.  
 

§ 17 
 

1. Zajęcia edukacyjne realizowane są w systemie klasowo-lekcyjnym. 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 min., a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

przedłuŜenie lub skrócenie zajęć, jednak nie więcej niŜ o 15 min. 
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych w kl. I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas lekcyjny ustalony w tygodniowym rozkładzie lekcji. 
4. Godzina pracy nauczyciela oddziału przedszkolnego, nauczyciela – bibliotekarza, 

wychowawcy świetlicy i pedagoga trwa 60 min.  
5. Przerwy międzylekcyjne trwają 5 min. Przewiduje się dłuŜsze przerwy. Ich długość ustala 

Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  
6. Zajęcia dla uczniów odbywają się w cyklu pięciodniowym. 
 

§ 18 
 

Zespół Szkół lub jego poszczególne placówki w zaleŜności od moŜliwości finansowych, 
prowadzą zajęcia pozalekcyjne uwzględniające zainteresowania uczniów. 
 

§ 19 
 

Zespół Szkół udziela dzieciom i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach 
zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§ 20 
 

1. W szkołach wchodzących w skład Zespołu funkcjonują biblioteki szkolne, które 
udostępniają zbiory w dogodnym czasie uczniom, nauczycielom i rodzicom.  

2. Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza:  
1) Gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły przy wykorzystaniu dezyderatów 

uczniów i nauczycieli oraz wszelkich dostępnych źródeł informacji o ksiąŜce,  
2) Ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
3) Opracowanie biblioteczne zbiorów,  



4) Selekcja zbiorów przy współudziale nauczycieli,  
5) Konserwacja (oprawa w folię, naprawa i inne zabiegi chroniące zbiory),  
6) Organizacja warsztatu informacyjnego: wyodrębnianie księgozbioru podręcznego, 

prowadzenie katalogów - alfabetycznego i rzeczowego, gromadzenie zestawień 
bibliograficznych i tekstowych,  

7) Wydzielanie kompletów ksiąŜek do pracowni,  
8) Udostępnianie zbiorów,  
9) Opracowanie rocznych planów działalności biblioteki,  
10) Sprawozdania z działalności biblioteki na posiedzenia Rady Pedagogicznej 

(2 razy w roku),  
11) Odpowiedzialność za stan majątkowy i stan biblioteki,  
12) Protokolarne przekazywanie i przyjmowanie biblioteki,  
13) Udział w kontroli księgozbioru (scontrum),  
14) Projektowanie wydatków biblioteki na rok kalendarzowy,  
15) Dbałość o estetyczne i funkcjonalne urządzenie lokalu bibliotecznego,  
16) Współpraca z nauczycielami w zakresie znajomości zawartości zbiorów biblioteki 

szkolnej, ich gromadzenia i selekcji,  
17) Praca z czytelnikiem indywidualnym: rozmowy o ksiąŜkach, poradnictwo w wyborze 

lektury, udzielanie informacji (bibliotecznych, bibliograficznych, katalogowych, 
rzeczowych),  

18) Otoczenie szczególną opieką klas młodszych,  
19) Organizacja programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego (lekcje 

biblioteczne, zajęcia grupowe, praca z czytelnikiem indywidualnym), udzielanie 
pomocy nauczycielom w prowadzeniu róŜnych form zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych,  

20) Kierowanie pracą aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,  
21) Współpraca z nauczycielami w zakresie czytelnictwa literatury,  
22) Informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów (raz w miesiącu), 

analiza stanu czytelnictwa w szkole, 
23) Współpraca z rodzicami, 
24) Opieka nad Szkolnymi Centrami Informacji Multimedialnej. 

 
§ 21 

 
1. W szkołach wchodzących w skład Zespołu funkcjonują świetlice szkolne, których 

głównym zadaniem jest zapewnienie opieki uczniom oczekującym na zajęcia edukacyjne, 
a po zajęciach na odjazd do domu. 

2. Zadania wychowawcy świetlicy oraz sposób organizacji pracy określa Regulamin 
zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu.  

 
§ 22 

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

określają arkusze organizacyjne dla poszczególnych placówek, opracowane przez 
Dyrektora Zespołu do końca kwietnia, a zatwierdzone przez Burmistrza Zwierzyńca.  

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, Dyrektor Zespołu przydziela 
obowiązki pracownikom pedagogicznym na dany rok szkolny po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej, a następnie ustala tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, uwzględniając 
zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.  

 



§ 23 
 

1. Dla realizacji zadań statutowych Zespół Szkół dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami 
i zapleczem magazynowym oraz terenem przyszkolnym o charakterze rekreacyjnym. 

2. Pomieszczenia szkolne winne posiadać odpowiednie warunki techniczne i sanitarno-
higieniczne, a odpowiedzialność za ten stan ponosi Dyrektor Zespołu wraz z 
nauczycielami opiekunami sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych. 

3. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych równieŜ po 
godzinach pracy Zespołu Szkół, lecz wyłącznie pod opieką nauczyciela i pod warunkiem 
zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi Zespołu. 

4. Osoby fizyczne i osoby prawne spoza Zespołu Szkół mogą korzystać z pomieszczeń 
szkolnych i obiektów sportowych za odpłatnością i na podstawie umowy zawartej z 
Dyrektorem Zespołu. 

5. Zespół Szkół prowadzi Ŝywienie. Szczegółowe zasady przygotowywania i korzystania z 
posiłków określa regulamin. 

 
 

ROZDZIAŁ VII 
 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ 
 

§ 24 
 

1. W Zespole zatrudnieni są nauczyciele szkoły podstawowej, nauczyciele gimnazjum, 
nauczyciele oddziału przedszkolnego, nauczyciele - bibliotekarze, wychowawcy 
świetlicy, pedagog, logopeda i inni wg potrzeb; wszyscy określani są mianem 
pracowników pedagogicznych.  

2. Stan osobowy nauczycieli i innych pracowników Zespołu wynika z zatwierdzonych na 
dany rok arkuszy organizacyjnych, w których umieszcza się w szczególności:  

a) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk pracowniczych,  
b) ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący.  

3. Zasady zatrudniania określa Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.  
 

§ 25 
 
1. Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą 

oraz opiekuńczą i są odpowiedzialni za wyniki tej pracy, a takŜe za bezpieczeństwo 
powierzonych ich opiece dzieci i uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych naleŜy w 
szczególności:  
1) Troska o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i uczniów zgodnie z przepisami bhp i ppoŜ.,  
2) Poznanie osobowości, stanu zdrowia i warunków Ŝycia dzieci i uczniów, 

stymulowanie ich rozwoju, uzdolnień i zainteresowań,  
3) Rzetelne przygotowywanie się do zajęć z dziećmi i uczniami,  
4) Realizowanie obowiązujących programów i planów, dąŜenie do jak najlepszych 

wyników w swej pracy,  
5) Troska o pomieszczenia, pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 
6) Obiektywne i jawne ocenianie uczniów,  
7) Udzielanie pomocy uczniom w przezwycięŜaniu niepowodzeń szkolnych, 
8) Kontrolowanie na kaŜdej lekcji obecności uczniów,  



9) Systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,  
10) Zachowywanie wysokiej kultury osobistej w kaŜdym miejscu,  
11) Doskonalenie swoich umiejętności zawodowych,  
12) Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego,  
13) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa oświatowego,  
14) Zapoznanie uczniów i rodziców/ prawnych opiekunów z wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania.  
3. Praca nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych opiera się na opracowanych 

przez nich planach pozytywnie zaopiniowanych przez Dyrektora Zespołu. 
4. Prawa i obowiązki wszystkich pracowników pedagogicznych oraz inne sprawy 

wynikające ze stosunku pracy określa Karta Nauczyciela i regulamin wewnętrzny Zespołu 
Szkół.  

 
 

§ 26 
 
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki pedagogicznej nad uczniami 

powierzonego mu oddziału zgodnie z zapisami Statutu Szkoły oraz obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego.  

2. Wychowawca klasy dostosowuje pracę wychowawczą do wieku i moŜliwości 
intelektualnych uczniów, uwzględnia treści zawarte w programach wychowawczych, 
programach profilaktyki i na ich podstawie opracowuje plan wychowawczy na dany rok 
szkolny. 

3. Wychowawca jest zobowiązany do kontaktowania się z rodzicami uczniów tak często, jak 
wymagają tego potrzeby.  

4. (Skreślony). 
 

ROZDZIAŁ VIII 
 

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ 
 

§ 27 
 

1. Do Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu uczęszczają dzieci, które kończą 7 lat w roku 
kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok, do ukończenia 13 roku Ŝycia, z 
moŜliwością przedłuŜenia nauki w przypadku drugoroczności.  

2. Do Gimnazjum w Zwierzyńcu uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat, którzy 
ukończyli Szkołę Podstawową. Istnieje moŜliwość przedłuŜenia nauki w przypadku 
drugoroczności - podlegają oni obowiązkowi szkolnemu do 18 roku Ŝycia.  

3. Przyjmowanie uczniów z obwodu szkół wchodzących w skład Zespołu następuje 
automatycznie, a spoza obwodu za zgodą Dyrektora Zespołu.  

4. Dyrektor Zespołu moŜe w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wystąpić do Kuratora 
Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy uczeń 
narusza porządek prawny, pije alkohol, zaŜywa narkotyki. Decyzję w sprawie 
przeniesienia ucznia podejmuje Kurator Oświaty.  

 



§ 28 
 

1. Prawa i obowiązki uczniów Zespołu określają statuty szkół.  
2. (Skreślony). 
3. KaŜda nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych winna być usprawiedliwiona przez 

jego rodziców/ prawnych opiekunów w sposób pisemny lub ustny u wychowawcy klasy.  
4. Ze swoimi uczniowskimi problemami uczeń zwraca się do wychowawcy klasy. Ma prawo 

zwrócić się do Dyrektora Szkoły, Rzecznika Praw Ucznia, Samorządu Uczniowskiego.  
 

§ 29 
 

Szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróŜnień uczniom określają statuty szkół.  
 

§ 30 
 

Za nieprzestrzeganie swoich obowiązków uczeń moŜe być ukarany zgodnie ze statutami 
szkół. 
 

§ 31 
 

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

§ 32 
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów określają statuty szkół i obowiązujące przepisy 
prawa oświatowego. 
 

ROZDZIAŁ IX 
 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 33 
 

1. Zespół Szkół uŜywa odrębnych pieczątek, stempli i pieczęci według wzoru określonego 
w § 2 ust. 4 w sprawach i na dokumentach dotyczących procesu edukacji, na niektórych 
dokumentach dotyczących uczniów, a szczególnie na:  
1) Świadectwach szkolnych i duplikatach świadectw szkolnych, 
2) Legitymacjach uczniowskich,  
3) Arkuszach ocen i odpisach arkuszy ocen,  
4) Kartach dziecka (wieku przedszkolnego) i informacji o gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w szkole,  
5) Kartach przekazania ucznia i potwierdzenia przyjęcia ucznia,  
6) Zaświadczeniach i innych dokumentach dotyczących uczniów,  
7) Na innych dokumentach dotyczących konkretnego szczebla edukacji.  

2. Dla celów korespondencyjnych, w sprawach dotyczących Zespołu Szkół uŜywany jest 
stempel o treści wymienionej w § 2 ust. 4 pkt 1.  

 
 
 



§ 34 
 
1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  
2. Zasady prowadzenia rachunkowości budŜetowej przez placówki wchodzące w skład 

Zespołu Szkół określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.  
 

§ 35 
 

Do wprowadzenia w Ŝycie programów, o których mowa w § 4 upowaŜnia się odpowiednie 
organy Zespołu Szkół w Zwierzyńcu z zachowaniem ustawowych procedur.  
 

§ 36 
 

Zmian w Statucie moŜe dokonać Rada Pedagogiczna Zespołu na wniosek kaŜdego z organów 
Zespołu Szkół.  
 
Tekst ujednolicony Statutu po uchwalonych przez Radę Pedagogiczną zmianach w dniu 29 kwietnia 2015 r. 


