
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Szczuczynie  
 



 
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie 

2 

Rozdział 1.   

INFORMACJE OGÓLNE 

§ 1. 

1. Zespół  nosi  nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolnego w  Szczuczynie. 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny jest  placówką oświatową. 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie działa na podstawie niniejszego statutu, 

zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku i wynikającymi z niej 

rozporządzeniami, zgodnie z ustawą  z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wynikającymi 

z niej rozporządzeniami, Aktem założycielskim Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Szczuczynie -  załącznik do uchwały nr  XVIII/116/01 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 

13 lutego 2001 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 27 stycznia 2017r. nr 

264/XXXVI/17 

4. Organem  prowadzącym  Z Sz-P  jest  Gmina  Szczuczyn,  a  organem  sprawującym  

nadzór  pedagogiczny  Podlaski  Kurator  Oświaty. 

5. Siedzibą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie są budynki szkolne pod 

adresem: 19-230 Szczuczyn, ul. Kilińskiego 42 oraz plac Tysiąclecia 14.Zespół Szkolno-

Przedszkolny tworzą: 

1) 8 - letnia Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie 

2) Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie. 

§ 2. 

1.  Zespół Szkolno-Przedszkolny utrzymywany jest  ze  środków  budżetowych  gminy. 

§ 3. 

1. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania placówek wchodzących w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie regulują odrębne statuty: Statut 8- letniej Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie oraz Statut Przedszkola 

Samorządowego w Szczuczynie. 
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Rozdział 2. 

INNE  INFORMACJE  O  ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 

§ 4.  

1.  Czas  trwania cyklu  kształcenia   zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów 

nauczania wynosi: 

1) Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 lat do 5 lat. 

2) Dzieci 6 letnie – oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Szczuczynie 

3) Szkoła podstawowa – 8 lat. 

2.   Uczęszczanie do przedszkola jest dobrowolne. 

 

Rozdział 3. 

CELE  I  ZADANIA  ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO. 

§ 5. 

1.  Placówka : 

- realizuje  cele  i  zadania  określone  w  Ustawie  o  systemie  oświaty z  dnia  7  września  

1991 r. z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniach  wydanych  na  jej  podstawie, przyjęte 

w  programie wychowawczym szkoły oraz programie profilaktyki dostosowanych do potrzeb 

rozwojowych uczniów i ich środowiska, 

- umożliwia  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do rozpoczęcia nauki szkolnej, 

uzyskania  świadectwa  ukończenie  szkoły  i  dalszego  kształcenia, 

- zapewnia  każdemu  wychowankowi  warunki  niezbędne  do  jego  pełnego  rozwoju  

w  wymiarze  intelektualnym , psychicznym , społecznym , zdrowotnym , estetycznym, 

moralnym  i  duchowym, 

- rozwija  u  dzieci, uczniów  poczucie  odpowiedzialności , miłości  ojczyzny, własnego regionu  

oraz dla tradycji poszanowania  dla  polskiego  dziedzictwa  kulturowego  przy  jednoczesnym  

otwarciu  na  wartości  kultur  Europy  i  świata, 
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- stwarza okazję do obcowania z przyrodą, upowszechnia  wiedzę  ekologiczną  wśród  dzieci, 

uczniów  oraz  kształtuje  właściwe  postawy  wobec  ochrony  środowiska, 

- upowszechnia  ideę  aktywnego  wypoczynku , uprawiania  sportu  i  turystyki, 

- kształtuje  środowisko  wychowawcze  sprzyjające  realizowaniu  celów  i  zasad  określonych  

w  Ustawie  i  przepisach  wydanych  na  jej  podstawie , stosownie  do  warunków  placówki  

i  weku jej wychowanków. 

- sprawuje  pedagogiczną  i  zdrowotną  opiekę  nad  wychowankami  odpowiednio  do  ich  

potrzeb  oraz  możliwości  placówki. 

 

2.  Szczegółowe  zadania, cele  wychowawcze  zawiera  „Program  wychowawczo- 

profilaktyczny Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Szczuczynie”  uchwalony przez radę 

pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

 

§ 6. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w  Szczuczynie  realizuje  cele  i  zadania  poprzez: 

1) prowadzenie  działalności  wychowawczej  zgodnie  z  zasadami  pedagogiki  twórczej, 

humanistyczną  koncepcją  dziecka , przepisami  prawa  oświatowego, ideami  zawartymi  

w  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej , Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka  oraz  

Konwencji  o  Prawach  Dziecka, 

2) organizację  kształcenia  umożliwiającego  uczniom  podtrzymywanie  poczucia  tożsamości  

narodowej , etnicznej , językowej  i  religijnej, 

3) udzielanie  dzieciom  pomocy  psychologicznej  i  pedagogicznej, 

4) dostosowanie  treści , metod  i  organizacji  nauczania  do  psychofizycznych  możliwości  

uczniów, 

5) organizowanie  pomocy  uczniom  z  zaburzeniami  rozwoju  fizycznego  i  psychicznego  w  

formie: 

a/  nauczania  indywidualnego, 
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b/  nauczania  zindywidualizowanego, 

c/  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

d/  zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

e/  zajęć logopedycznych, 

f/  zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, 

g/  porad dla uczniów, 

h/  porad i konsultacji dla rodziców. 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne. Może być ona 

udzielona na wniosek: 

-  ucznia, 

-  rodzica, 

-  nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego. 

Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi oraz nauką 

w klasie wyrównawczej wymaga zgody rodziców. 

6) umożliwianie  rozwijania  zainteresowań  uczniów  w  kołach  zainteresowań  

organizowanych  w  miarę  posiadanych  środków  finansowych, 

7) organizowanie  opieki  nad  uczniami  szczególnie  uzdolnionym  i  umożliwianie  im  

realizowania  indywidualnych  programów  nauczania  oraz  ukończenia  szkoły  w  skróconym  

czasie. 

8) Nauka religii w Szkole Podstawowej w Szczuczynie z oddziałami przedszkolnymi jest 

realizowana na życzenie rodziców zgodnie  z art. 12 Ustawy o systemie oświaty. 

 

 

Rozdział 4 

ORGANY  ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO. 

§ 7. 
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Organami Zespołu Szkolno- Przedszkolnego są: 

1) Dyrektor Zespołu, 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu, 

3) Rada Rodziców – odrębna dla przedszkola oraz szkoły, 

4) Samorząd Uczniowski – tylko w przypadku szkoły. 

§ 8 

1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Przedszkola. 

2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz, a w 

szczególności: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym: 

a) opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego, 

b) prowadzi hospitacje zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli, 

c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli, 

d) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2) sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

3) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół; 

5) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy; 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną Zespołu i Rady Rodziców, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie; 
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7) przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z przyjętą w Zespole procedurą, 

z wyjątkiem skarg złożonych na Dyrektora Zespołu; 

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. 

4. Dyrektor realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej Zespołu 

podjętymi w ramach jej kompetencji oraz umożliwia współdziałanie i współpracę organów 

Zespołu. 

5. Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

6. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza i odwołuje z niego organ prowadzący zgodnie 

z odrębnymi przepisami 

§ 9 

1. W Zespole działa jedna wspólna Rada Pedagogiczna Zespołu. 

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu jest Dyrektor Zespołu. 

4. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą: Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w Zespole. W zebraniach Rady Pedagogicznej Zespołu z głosem doradczym mogą 

uczestniczyć inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej Zespołu. 

5. Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu są protokołowane. Podstawowym dokumentem 

działalności Rady Pedagogicznej Zespołu jest księga protokołów. 

7. Członkowie Rady Pedagogicznej Zespołu zobowiązani są do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej Zespołu, które mogą naruszać dobro osobiste 

dzieci, uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu. 

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Zespołu należy: 
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1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów Szkoły 

Podstawowej; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Zespole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radą Rodziców Przedszkola/Radą Rodziców Szkoły 

Podstawowej; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad Zespołem przez P:odlaskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy Zespołu; 

6) uchwalanie regulaminu swojej działalności. 

9. Rada Pedagogiczna Zespołu opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego Zespołu; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

10. Rada Pedagogiczna Zespołu przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian. 

11. Rada Pedagogiczna Zespołu deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu. 

12. Rada Pedagogiczna Zespołu podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji 

w formie uchwał. 

13. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa. 

14. Zadania i obowiązki Przewodniczącego Rady Pedagogicznej Zespołu oraz członków 

Rady Pedagogicznej Zespołu, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania 

i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej Zespołu, zadania zespołów Rady Pedagogicznej 

Zespołu określa regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu. Regulamin nie może być sprzeczny 

ze Statutem. 

§ 10 

1. Organy Zespołu współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków 

rozwoju dzieci i uczniów oraz podnoszenia jakości pracy Zespołu. 
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2. Organy Zespołu zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez: 

1) organizowanie wspólnych zebrań; 

2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania; 

3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań. 

3. Organy Zespołu podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji. 

4. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną Zespołu a Radą Rodziców Przedszkola/Radą 

Rodziców Szkoły Podstawowej rozstrzyga Dyrektor Zespołu poprzez: 

1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron; 

2) wyjaśnienie istoty nieporozumień; 

3) podjęcie decyzji rozstrzygającej. 

5. W sprawach spornych pomiędzy Dyrektorem Zespołu, a innymi organami Zespołu, 

strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne 

 

Rozdział 5 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU 

 

§ 11. 

 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zespołu dyrektor tworzy stanowisko 

wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje 

szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności. 

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa 

wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

3. Dyrektor tworzy stanowisko kierownicze – kierownik świetlicy szkolnej. 

4. Kierownik świetlicy odpowiada za całokształt pracy wychowawczo-rekreacyjnej 

i gospodarczej świetlicy oraz dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków. Jest 

bezpośrednim przełożonym pracowników świetlicy i kuchni. Organizuje i nadzoruje ich pracę. 

5. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika świetlicy  określa Dyrektor Zespołu. 
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§ 12. 

Zakres zadań nauczycieli Zespołu określa odpowiednio Statut Szkoły Podstawowej oraz 

Statut Przedszkola. 

§ 13. 

1. Pracownikami samorządowymi niebędącymi nauczycielami zatrudnionymi w Zespole 

mogą być: 

1) sekretarz szkoły; 

2) sekretarka; 

3) sprzątaczka; 

4) konserwator; 

5) kucharka; 

6) intendent; 

7) pomoc kuchenna; 

8)pomoc nauczyciela; 

9)woźna 

 

2. W Zespole mogą być tworzone inne stanowiska pracy, niewymienione w ust. 1, jeżeli 

zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych Zespołu. 

3. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami 

i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dzieci i uczniów. 

4. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor 

Zespołu, kierując się organizacją i potrzebami Zespołu. 

5. Każdy pracownik zobowiązany jest do: 

1) dbałości o mienie Zespołu; 

2) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy; 

3) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy; 

4) powiadamiania Dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych 

z działalnością Zespołu; 

5) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu 

niedostępnym dla dzieci i uczniów. 

§ 14. 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy 

służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci, uczniów i ich 

rodziców. 
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Rozdział 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 15 

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odrębne 

przepisy i Statut Szkoły Podstawowej oraz Statut Przedszkola. 

3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu i uchwala jego zmiany lub 

uchwala statut. 

4. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, 

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

5. Dyrektor, po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity  statutu. 

6. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

7. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w sekretariatach Zespołu 

oraz na stronie internetowej. 

 

Ewa Grunwald 

Dyrektor ZS-P w Szczuczynie 

 

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie  znowelizowany w dniu 01.09.2021r. 

Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2021 

 


