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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1  Nazwa Zespołu 

1.   Zespół nosi nazwę: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup 

i w dalszej części statutu  zwany jest Zespołem.  

2.W skład Zespołu wchodzą: 

1) Publiczne Przedszkole 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup  

2) Publiczna Szkoła Podstawowa  

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup  

3) Publiczne Gimnazjum 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup 

3.Nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu : 

„Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup” 

4.Siedziba Zespołu Szkolno – Przedszkolnego mieści się w budynku przy ulicy 

1 Maja 6a w Kup. 

5.Przedszkole znajduje się w budynku przy ulicy Brynickiej 16 w Kup.  

§2 Inne informacje o Zespole Szkolno – Przedszkolnym  

1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Dobrzeń Wielki.  

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator 

Oświaty.  

3. Do Zespołu uczęszczają dzieci zamieszkałe w  obwodzie Zespołu  

ustalonym przez Radę Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz spoza obwodu. 

4. Czas trwania cyklu kształcenia  w Zespole wynosi: 

1) przedszkole cztery lata  

2) szkoła podstawowa sześć lat  

3) gimnazjum trzy lata  
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(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w 

szkołach publicznych   Dz.U. Nr 15 poz. 142 z późniejszymi zmianami  

oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 

2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie  ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych  Dz. U. z dnia 2 kwietnia  

2009 ). 

 

ROZDZIAŁ II 

§3 Cele i zadania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

 

A  - Cele i zadania przedszkola  

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie 

oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie  , a w 

szczególności na podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego.  

2. Celem przedszkola jest : 

1) wspomaganie dzieci  w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie 

czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych 

sytuacjach i w dalszej edukacji,  

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby 

lepiej orientowały się w tym co dobre, a co złe, 

3) kształtowanie u dzieci  odporności emocjonalnej koniecznej w 

nowych i trudnych sytuacjach , w tym także do łagodnego 

znoszenia stresów i porażek,  

4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych , które są niezbędne 

w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,  

5) stwarzanie warunków  sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie 

oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i 

intelektualnych,  

6) troska o zdrowie  dzieci i ich sprawność fizyczną,  

7) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, 

8) budowanie dziecięcej wiedzy o  świecie społecznym, 

przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności 
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prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla 

innych, 

9) wprowadzenie dzieci w świat  wartości estetycznych i rozwijanie  

umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę ,małe formy 

teatralne oraz sztuki plastyczne, 

10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej 

(do  rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz 

postawy patriotycznej, 

11) zapewnienie dzieciom lepszych szans  edukacyjnych poprzez 

wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także 

kształtowanie tych wiadomości i umiejętności które są ważne  w 

edukacji szkolnej. 

3. Do zadań przedszkola należą: 

1) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i 

bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich  sprawności ruchowej , 

2) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej  oraz 

wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną,  

3) nabywanie przez dziecko kompetencji językowych , a w tym  

nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,  

4) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka  zgodnie z  jego 

wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, 

5) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju 

wychowanka, 

6) współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu 

udzielenia dziecku  pomocy specjalistycznej ,  

7) w ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje  i udziela 

wychowankom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej poprzez: 

- diagnozowanie środowiska wychowanków,  

- rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych 

potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia,  

-rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu 

dziecka,  

- wspieranie dziecka uzdolnionego,  
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- organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej ,  

- podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych  

wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego  i 

wspieranie dzieci w tym zakresie ,  

- prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród  

wychowanków, nauczycieli i rodziców,  

- wspieranie nauczycieli i dzieci  w działaniach wyrównujących 

szanse edukacyjne,  

- udzielanie pomocy nauczycielom w dostosowaniu wymagań 

edukacyjnych ,  

- wspieranie rodziców i nauczycieli  w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych ,  

- umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych  rodziców 

i nauczycieli ,  

- podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w 

sytuacjach kryzysowych.  

             4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej  jest 

     dobrowolne i bezpłatne.  

             5.W ramach planu zajęć przedszkolnych są organizowane  na życzenie  

     rodziców ( deklaracja ) zajęcia nauki religii w wymiarze  dwóch zajęć  

     przedszkolnych  dla danego poziomu nauczania, oraz zajęcia  

     opiekuńcze dla dzieci , które nie uczęszczają na religię. 

6.Dzieciom  z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej   

    przedszkole w porozumieniu z organem prowadzącym , radą rodziców  

    oraz instytucjami świadczącymi pomoc socjalną , może udzielić      

    pomocy poprzez:  

1) refundowanie opłat za  wyżywienia , 

2) częściowe zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka  w zakresie zajęć 

przekraczających realizację podstawy programowej 

 

7.Praca wychowawczo – dydaktyczna oparta jest na realizacji zadań  

wynikających z obszarów edukacyjnych określonych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego.  
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       8.Wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego rozwoju dziecka przy  

           współudziale rodziców  odbywa się poprzez: 

          1)pełnienie funkcji doradczej  i wspomagającej , pomaganie  w  

            rozpoznawaniu  możliwości rozwojowych dziecka i w razie potrzeby  

            podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej , 

          2) informowanie  o postępach dziecka, uzgadnianie kierunków pracy i  

               I zadań do realizacji.  

       9. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i  

          sposoby oddziaływania  do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych,   

          potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków  

          lokalowych, a w szczególności : 

1) w trakcie zajęć na terenie przedszkola ze strony pracownika 

pedagogicznego, 

2) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola ( spacery , wycieczki ) 

zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 

piętnaścioro dzieci jedna osoba dorosła, 

3) w przypadku wyjazdu poza teren miejscowości liczba opiekunów  

zwiększa się na każdą siedmioosobową grupę dzieci przypada jedna 

osoba dorosła, 

4) na wycieczki autokarowe dzieci wyjeżdżają na podstawie pisemnej 

zgody rodziców, po dokładnym sprawdzeniu autokaru przez właściwe 

instytucje, 

5) dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców 

(prawnych opiekunów) lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę 

6) osoba  odbierają dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem 

alkoholu 

7) przedszkole zapewnia na  wniosek rodziców organizację zajęć 

dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości 

rozwojowych dzieci ( nauka religii, języka obcego, zajęcia ,  rytmika) 

8) W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba 

prowadząca te zajęcia , ponosi ona odpowiedzialność za życie i zdrowie 

dzieci, jest ona również odpowiedzialna  za odbieranie i 

przeprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą 

do której należy. 
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B- Cele i zadania szkoły 

1. Szkoła realizuje  cele i zadania wynikające  z przepisów prawa, 

uwzględniając program wychowawczy, a w szczególności zapewniają 

uczniom: 

1) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na 

poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację  nauki na  

następnym etapie kształcenia,  

2) traktowanie wiadomości przedmiotowych  stanowiących wartość 

poznawczą  samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do 

lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie.  

2. Program wychowawczy jest oddzielnym dokumentem.  

3. Programowi profilaktycznemu towarzyszy główne hasło „ Zdrowie jest 

najcenniejszym skarbem człowieka , danym raz na całe życie” .Szkolny 

program profilaktyczny wspomaga program wychowawczy. 

4. Wiodącym celem programu profilaktycznego jest: 

1) integrowanie środowisk uczniów, rodziców i nauczycieli w aspekcie 

zapobiegania zachowaniom dzieci i młodzieży, 

2) celowi głównemu zostały przyporządkowane cele szczegółowe 

dotyczące przemocy, zdrowego stylu życia, środkom 

psychoaktywnym, 

3) każdy cel szczegółowy ma dobrane odpowiednie zadania 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

5. Program profilaktyki jest oddzielnym dokumentem.  

6. Zespół stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, 

uwzględniając ich indywidualne zainteresowania  i potrzeby a także 

ich możliwości psychofizyczne.  

7. Rodzice i nauczyciele na zasadach określonych w statucie 

współdziałają  ze sobą  w sprawach wychowania oraz kształcenia 

dzieci i młodzieży.  

8. Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny.  

9. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Zespół w szczególności: 

1)umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności (kompetencji)  

    niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły  
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            podstawowej i gimnazjum. 

3) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru 

kierunku dalszego kształcenia  

4) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez 

organizowanie kół zainteresowań, imprez szkolnych, olimpiad i 

konkursów przedmiotowych 

5) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności w 

opanowaniu treści programowych.  

10. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów 

nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum.  

11. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w 

odrębnych przepisach.  

12. Realizacja celów i zadań Zespołu Szkolno – Przedszkolnego następuje 

poprzez: 

1) działalność dydaktyczno – wychowawczą prowadzoną zgodnie z 

zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi 

w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw 

Dziecka. 

2) prowadzenie kół zainteresowań  i kół przedmiotowych , zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych , zajęć korekcyjno-

wyrównawczych, zajęć rewalidacyjnych 

3) prowadzenie lekcji religii 

4) pracę pedagoga i psychologa  szkolnego wspomaganą badaniami 

i zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu, 

współpracą  z sądem rodzinnym, Komisariatem Policji, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

5) naukę języka obcego w klasach młodszych.  

13.    Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie      

    poprzez: 

1) dyżury nauczycielskie  w budynkach szkolnych i terenach 

zielonych wokół szkoły według grafiku wywieszonego w pokoju 

nauczycielskim. 

2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i 

nadobowiązkowych. 
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3) zapewnienie opieki w czasie wycieczek poza miejscowość( 1 

opiekuna na 15 uczniów) jak również w czasie turystyki 

kwalifikowanej( 1 opiekuna na 10 uczniów). 

4) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach 

wychowawczych. 

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży pobytu w świetlicy szkolnej . 

6) szkolenia pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

7) dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju 

pracy. 

8) uwzględnienia w tygodniowym rozkładzie  zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych równomiernie rozłożonych zajęć każdego dnia. 

9) różnorodność zajęć w każdym dniu. 

10) nie łączenie  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego 

przedmiotu, z wyjątkiem tych przedmiotów, których program 

tego wymaga. 

11) zapewnienie opieki w czasie przewozów szkolnych. 

12) nauczyciele i inni pracownicy Zespołu powinni zwracać 

uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły a o 

ewentualnych osobach poinformować Dyrektora Zespołu. 

13) nauczyciele i inni pracownicy Zespołu powinni niezwłocznie 

zawiadamiać Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie 

dla zdrowia i życia uczniów.  

14.Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych , rodzinnych  lub losowych  

      potrzebna jest pomoc , szkoła udziela wsparcia poprzez: 

             1)pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez    

                     pedagoga szkolnego, psychologa, nauczycieli specjalistów  i    insty-  

                     tucje  świadczące specjalistyczne poradnictwo.  

                  

 2) terapię pedagogiczną , grupową i indywidualną dla uczniów z  

     ryzyka dysleksji i dyslektycznych ze specyficznymi trudnościami     

      w nauce pisania i czytania. 

  3)zapewnienie dzieciom i młodzieży pobytu w świetlicy szkolnej. 
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  4) zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych  

   przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. 

5)zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej  w ramach 

otrzymanych środków 

15.Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do 

możliwości psychofizycznych uczniów Zespół zapewnia pomoc udzielaną 

przez pedagoga szkolnego, psychologa ,Poradnię Psychologiczno –

Pedagogiczną  w Opolu oraz poradnie specjalistyczne  w formie: 

1) badań uczniów z deficytami rozwojowymi. 

2) wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku 

szkolnego, nauczaniu indywidualnym, nauczaniu trybem szkoły 

specjalnej. 

3) zajęć terapeutycznych. 

4) zajęć z preorientacji zawodowej.  

16.Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2) sprawowanie w formie indywidualnej opieki nad 

potrzebującymi tej opieki uczniami , przez badania 

psychologiczno – pedagogiczne oraz respektowanie i 

realizowanie zaleceń poradni. 

17.Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują: 

1) podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele 

prowadzący te zajęcia. 

2) podczas przerw nauczyciele pełniący dyżur.  

18.Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem  szkoły , w tym w 

trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę sprawują wyznaczeni 

nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności 

rodzice.  

19.Obowiązki opiekunów podczas wycieczek szkolnych określają odrębne 

przepisy. 

20.Indywidualne formy opieki nad uczniami polegają w szczególności na : 

1) zapewnienie możliwości korzystania z zajęć wyrównawczych i 

korekcyjno – kompensacyjnych na terenie szkoły . 
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2) zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pedagoga i 

psychologa.  

 

ROZDZIAŁ III 

§ 4  Organy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

 

1. Organami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego są: 

1) Dyrektor Zespołu  

2) Rada Pedagogiczna  składająca się z nauczycieli przedszkola  

3) Rada Pedagogiczna składająca się z nauczycieli szkoły 

podstawowej i gimnazjum  

4) Samorząd Uczniowski  

5) Rada Rodziców składająca się z rodziców dzieci przedszkolnych i 

szkolnych. 

2. Wszystkie organy Zespołu współpracują ze sobą w duchu 

porozumienia i wzajemnego szacunku , umożliwiając swobodne 

działanie  i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji 

, określonych Ustawą o systemie oświaty i Statutem Zespołu. 

3. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zachowuje się odrębność 

pracy Rad Pedagogicznych Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum, przy zachowaniu możliwości wspólnego obradowania 

wszystkich zatrudnionych w Zespole pracowników pedagogicznych 

sprawach , dotyczących całego Zespołu. 

1)w Zespole działa Rada Pedagogiczna Przedszkola, którą   

     tworzą wszyscy nauczyciele przedszkola .  

3) w Zespole działa Rada Pedagogiczna Szkół, która tworzą     

 wszyscy nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum.  

Szczegółowe zasady pracy Rad Pedagogicznych określają 

Regulaminy Pracy Rad Pedagogicznych.  

3)w Zespole działa Rada Rodziców Zespołu Szkolno –  

    Przedszkolnego. 

Szczegółowe zasady pracy Rady Rodziców określa Regulamin 

pracy Rady Rodziców.  

4) w Zespole działa Samorząd Uczniowski.  
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Szczegółowe zasady pracy Samorządu Uczniowskiego określa 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego.  

4.Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego: 

              1) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole  

                  nauczycieli i pracowników nie  będących nauczycielami ;  

2)kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i  

  opiekuńczą Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i reprezentuje go     

   na zewnątrz;  

3) sprawuje nadzór pedagogiczny , jest przewodniczącym Rad 

Pedagogicznych i organizuje ich pracę , oraz dokonuje oceny 

pracy nauczycieli ;  

4) dopuszcza zaproponowane  przez nauczycieli programy 

nauczania  do użytku szkolnego , po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej ; 

5) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub 

obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą. 

6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego ; 

7) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Zespole;  

8) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych i 

klasyfikacyjnych . 

9) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez 

dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.  

10) realizuje uchwały Rad Pedagogicznych w ramach ich 

kompetencji stanowiących .  

11) kieruje pracami Rad Pedagogicznych jako ich 

przewodniczący.  

12) dysponuje środkami określonymi  w planie finansowym  

Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie a także może organizować  administracyjną, 

finansową i gospodarczą obsługą Zespołu.  

13) współpracuje ze wszystkimi organami Zespołu w 

wykonywaniu swoich działań.  
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14) stwarza w szkole warunki do działania wolontariuszy, 

stowarzyszeń i organizacji, których celem jest wzbogacenie 

form działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej.  

15) wykonuje inne zadania  wynikające z przepisów 

szczegółowych.  

16) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy 

oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji 

pedagogicznych. 

17) wspomaga rozwój zawodowy  nauczycieli w szczególności 

przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz 

systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia 

nauczycieli.  

18) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia  

nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.  

19) podaje do publicznej wiadomości zestaw programów 

wychowania przedszkolnego i nauczania oraz zestawy 

podręczników , które będą obowiązywać od początku 

nowego roku szkolnego.  

20) przedstawia Radom Pedagogicznym nie rzadziej niż dwa razy 

do roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego  oraz informacje o działalności Zespołu. 

21) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych 

zgodnie z regulaminem .  

22)    zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodne z 

przepisami Kodeksu Pracy , BHP i P-Poż.  

5.Dyrektor decyduje w sprawach:   

            1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników    

               Zespołu;   

2)przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych;  

3) występowania z wnioskiem , po zasięgnięciu opinii Rady  

     Pedagogicznej  w sprawach nagród, odznaczeń i innych  

     wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników  

     Zespołu;  

4)decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do przedszkola  
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   i szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po    

   zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

1. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego podczas wykonywania 

swoich obowiązków  współpracuje z Radami Pedagogicznymi , Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim.  

2. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego , za zgodą organu 

prowadzącego może stworzyć stanowisko wicedyrektora do spraw szkoły 

i wicedyrektora do spraw przedszkola lub inne stanowiska kierownicze 

zgodnie z ustawa o systemie oświaty.  

A  - Rada pedagogiczna przedszkola 

3. Rada Pedagogiczna Przedszkola jest: 

1) kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;  

2) w skład Rady Pedagogicznej Przedszkola wchodzą wszyscy 

nauczyciele  zatrudnieni w przedszkolu;  

3) w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział  z głosem 

doradczym   osoby zaproszone  przez jej przewodniczącego , za 

zgodą lub na wniosek  Rady Pedagogicznej oraz pozostali  

nauczyciele Zespołu; 

4) przewodniczącym Rady Pedagogicznej Przedszkola jest Dyrektor 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kup;  

5) zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane  przed 

rozpoczęciem  roku szkolnego , w każdym półroczu oraz w miarę 

bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny , z inicjatywy 

przewodniczącego Rady rodziców, organu prowadzącego 

przedszkola albo na wniosek 1/3 członków Rady Pedagogicznej; 

6) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady 

Pedagogicznej  oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie 

wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z 

regulaminem rady;  

4. Pedagogiczna opiniuje w szczególności : 

1) organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy 

harmonogram pracy ;  
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2) projekt planu finansowego przedszkola; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń , nagród 

i innych wyróżnień; 

4) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowych płatnych zajęć.  

5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie.  

6. Rada pedagogiczna zatwierdza innowacje i eksperymenty pedagogiczne 

w przedszkolu. 

7. Rada Pedagogiczna może wystąpić  z wnioskiem o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.  

8. Uchwały Rady Pedagogicznej  są podejmowane zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.  

9. Rada Pedagogiczna Przedszkola ustala regulamin swojej działalności, 

zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

10. Rada Pedagogiczna może obradować wspólnie z pracownikami 

pedagogicznymi szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 

 

B – Rada Pedagogiczna Szkoły 

11. Rada Pedagogiczna Szkoły  jest organem kolegialnym Zespołu 

realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i 

opieki.  

12. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele  zatrudnieni w 

Szkole Podstawowej i Gimnazjum.  

13. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział  z głosem doradczym 

osoby zaproszone przez jej przewodniczącego  za zgodą lub na wniosek 

Rady Pedagogicznej oraz pozostali nauczyciele Zespołu, 

14. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) przygotowanie projektu statutu Zespołu, bądź projektu jego zmian oraz 

jego zatwierdzenie;  

2) zatwierdzanie planów szkoły ;  

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;  
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4) ustalenie szczegółowych kryteriów  oceniania zachowania  uczniów oraz 

tryb odwoławczy od tych ocen ;  

5) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn 

nieusprawiedliwionych ;  

6) uchwalanie warunkowej promocji ucznia ;  

7) ustalanie warunków i zasad  przyznawania wyróżnień  uczniom klas I-III 

Szkoły Podstawowej ;  

8) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów  pedagogicznych w szkole;  

9) podejmowanie uchwał po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego w sprawie programu wychowawczego i profilaktycznego 

szkoły; 

 

18.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

        1) organizację Zespołu, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć  lekcyjnych.  

        2) plan finansowy Zespołu.  

        3) przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczyciela.  

        4) propozycje Dyrektora Zespołu dotyczące kandydatów do powierzenia im  

            funkcji kierowniczych w szkole.  

       5)wnioski o zezwolenie  na indywidualny tok nauczania.  

 19. Rada Pedagogiczna ma następujące prawa:  

         1)Okresowe i roczne analizowanie procesu nauczania , wychowania i  

            opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy Zespołu.  

        2)Zatwierdzanie wniosków komisji Rady Pedagogicznej .  

        3) Zatwierdzania wniosków  w sprawie przyznawania uczniom nagród i  

            wyróżnień oraz udzielania kary.  

        4)Opiniowanie regulaminów szkolnych  o charakterze wewnętrznym.  

         5)Wybór spośród swoich członków przedstawicieli Komisji Konkursowej na    

            stanowisko Dyrektora Zespołu. 

        6)Występowanie z wnioskami  o odwołanie z funkcji dyrektora , lub  

           z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej.      

        7)Przygotowanie projektu zmian   statutu Zespołu i ich zatwierdzenie  .  

20. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w  

      obecności co najmniej ½ jej członków.   

21.Dyrektor Zespołu ma prawo do wstrzymywania uchwał Rady Pedagogicznej  
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      niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał  

      dyrektor zawiadamia Kuratora Oświaty i organ prowadzący.     

22.Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy  

      posiedzeń. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.   

23.Członkowie Rady Pedagogicznej powinni kreować pozytywny wizerunek  

      szkoły a także dbać o dobrą atmosferę pracy.  

24. Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór  

      pedagogiczny  nad Zespołem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny  

     działalności Zespołu , jego dyrektora lub innego nauczyciela po zasięgnięciu  

     opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. 

25. Członkowie Rady Pedagogicznej biorą udział w pracach zespołów  

      odpowiedzialnych za organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w    

      Zespole.  

 

A – Rada Rodziców Przedszkola  

 

25.W przedszkolu działa Rada Rodziców , która reprezentuje ogół rodziców  

    wychowanków.  

26.W skład Rady Rodziców wchodzi po czterech przedstawicieli z każdego  

     oddziału, wybranych w tajnych wyborach przez ogół rodziców na pierwszym    

     ogólnym zebraniu rodziców.  

27. W wyborach o których mowa w punkcie 26, jednego wychowanka  

      reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu  

      rodziców. 

28. 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  

         przedszkola.  

29. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Zespołu Szkolno –  

      Przedszkolnego , organu prowadzącego przedszkole oraz organu  

      sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich  

      sprawach przedszkola.  

30.W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może  
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      gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

      Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin. 

31. Organy przedszkola współdziałają ze sobą , dając każdemu możliwość  

       swobodnego działania  i podejmowania decyzji w ramach swoich  

       kompetencji określonych ustawą , statutem i regulaminem działalności: 

      1)zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą; 

      2) biorą udział w rozwiązywaniu sporów między organami;  

      3) zaistniałe konflikty i spory ( rodzic-nauczyciel , dyrektor-nauczyciel ) są  

          rozpatrywane wewnątrz placówki formie postępowania wyjaśniającego    

         (ustnie, pisemnie). Jeżeli konflikt nie zostanie rozstrzygnięty na terenie  

         przedszkola wówczas pracownik lub rodzic ma prawo odwołać się do  

         organu prowadzącego lub sądu pracy. 

 32. Rada Rodziców działająca w przedszkolu współpracuje z Radą Rodziców  

        działającą w szkole.  

 

B- Rada Rodziców Szkoły 

 

33.W Zespole działa Rada Rodziców , która stanowi reprezentację  

      poszczególnych oddziałów szkolnych ( po jednym z oddziału) . Podejmuje  

      ona działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności Zespołu  

      oraz wnioskuje do organów Zespołu w tym zakresie , a w szczególności: 

    1)pobudzania i organizowanie form aktywności  rodziców  na rzecz  

     wspomagania realizacji celów  i zadań szkoły; 

    2)opiniowanie programów wychowawczych i profilaktycznych szkoły;  

    3) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy ;  

    4)gromadzenie funduszy dla wspierania działalności Zespołu , a także zasad  

        użytkowania tych funduszy; 

    5)zapewnienie rodzicom , we współpracy z nauczycielami Zespołu prawa do : 

      - znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i  

        klasie,  

     - uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i  

       jego postępów,  

     - znajomości regulaminu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów,  

     - uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich  
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       dzieci, 

     - wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy Zespołu. 

  34. 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.  

 35.Rada Rodziców może wnioskować  do organu nadzoru pedagogicznego o  

      zbadanie  i dokonanie oceny pracy Zespołu, jego dyrektora lub nauczyciela.  

Samorząd Uczniowski  

36. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, będący reprezentacją uczniów  

      szkoły podstawowej i gimnazjum. 

37. Władzami Samorządu Uczniowskiego są: 

      1) na szczeblu klasowym  

           - samorząd klasowy  

      2) na szczeblu szkolnym  

           - samorząd szkolny 

38. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy: 

       1)przygotowanie projektu regulaminu Samorządu Uczniowskiego;  

       2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi  

           życia szkolnego i sposobem ich wykonania; 

       3)gospodarowanie środkami finansowymi Samorządu Uczniowskiego;  

       4) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrektora  

           Zespołu; 

       5)proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.  

39. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej  oraz  

       dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących  

       pracy szkoły, a w szczególności przestrzegania podstawowych praw ucznia,  

       takich jak: 

   1)prawo do zapoznania się z programem nauczania ;  

   2)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

   3)prawo do organizowania życia szkolnego umożliwiającego zachowanie  

      właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym  a możliwością rozwijania  

      własnych zainteresowań;  

   4)prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej ;  
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   5)prawo do organizowania działalności kulturalnej , oświatowej, sportowej  

      oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z  

      dyrektorem Zespołu. 

40. Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Samorządu  

      Uczniowskiego.  

41.Dyrektor Zespołu ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwały lub inne  

       postanowienia samorządu , jeżeli są one sprzeczne  z prawem lub celami  

       wychowawczymi Zespołu. 

42.Organy Zespołu współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych  

     decyzji dotyczących działalności Zespołu poprzez: 

    1)uczestnictwo swoich przedstawicieli na zebraniach plenarnych;  

    2)opiniowanie projektowanych uchwał i statutu Zespołu; 

    3)informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora Zespołu.  

43.Poszczególne organy Zespołu porozumiewają się w oparciu o zasady zawarte  

     w wewnętrznych regulaminach, które powinny: 

     1)gwarantować każdemu z nich możliwość swobodnego działania i  

        podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych  

        regulaminem działania; 

     2)umożliwiać poszukiwanie rozwiązań w różnych sytuacjach konfliktowych   

         w ramach kompetencji określonych regulaminem działania; 

     3)zapewnić bieżący przepływ informacji pomiędzy organami Zespołu o  

        podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach . 

44. W razie konfliktów pomiędzy Radą Pedagogiczną , Radą Rodziców i  

        Samorządem Uczniowskim , w przypadku gdy spraw tych nie można  

        rozwiązać  w oparciu o istniejące regulaminy działania tych organów,  

        organem rozstrzygającym jest dyrektor Zespołu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

§5  Organizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

 

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

szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
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opracowany przez dyrektora , z uwzględnieniem przedszkolnego i 

szkolnego planu nauczania do dnia 27 kwietnia każdego roku szkolnego.  

2. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zatwierdza organ 

prowadzący Zespół.  

3. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności listę 

pracowników, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę i czas pracy 

poszczególnych oddziałów, liczbę godzin przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych oraz nadobowiązkowych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.  

4. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.  

5. Pierwszy semestr trwa do ostatniego dnia tygodnia poprzedzającego 

rozpoczęcie ferii zimowych. 

6. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych , przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

7. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora 

na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowie i higieny pracy.  

8. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Przedszkola i Szkoły  i w 

uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia 

niektórych zajęć ( wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków 

obcych , koła zainteresowań) , które mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo- lekcyjnym.  

9. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży , których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły zwane dalej 

„nauczaniem indywidualnym” organizuje się  na czas określony w 

orzeczeniu o  potrzebie indywidualnego nauczania.  

10. Indywidualne nauczanie Dyrektor Zespołu organizuje  w sposób 

zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych 

oraz z zaleconych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej , 

określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.  

11. Indywidualne nauczanie prowadzone jest przez jednego lub kilku 

nauczycieli Zespołu, którym Dyrektor powierza prowadzenie tych zajęć. 
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12. Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane zgodnie z 

przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.  

13. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania wynikające z 

podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne wynikające  z ramowego planu nauczania dla każdego typu 

szkoły, dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia.  

14. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania 

realizowanych bezpośrednio z uczniem  określają odrębne przepisy. 

15. Do realizacji celów statutowych Zespół zapewnia: 

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem ;  

2) biblioteka;  

3) świetlica;  

4) stołówka ; 

5) pokój nauczycielski; 

6) pracownia komputerowa; 

7) plac zabaw ; 

8) miejsce zabaw; 

9) sklepik; 

10) szatnie; 

11) boisko szkolne uniwersalne; 

12) sala gimnastyczna ; 

13) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze. 

 

A. Organizacja przedszkola. 

16. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział 

obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, czynne od godziny 6.30 do 16.00.  

17. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 wychowanków.  

18. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona : 

1)na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

określonej przez Ministra Edukacji Narodowej;  

2)programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu 

programów wychowania w przedszkolu, dopuszczonego do użytku przez 

Dyrektora Zespołu a także programu autorskiego opracowanego przez 

nauczycieli w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.  
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19. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.  

20. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) w przedszkolu mogą być  

       organizowane zajęcia dodatkowe. 

21.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć  

      umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych  

      powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.  

22.Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin  

      dziennie, przy czym : 

1)co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci  

    bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela); 

        2)co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci1/4) dzieci  

         spędzają  w ogrodzie przedszkolnym , na boisku , w parku ( organizowane  

         są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,  

         prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze); 

         3)najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne,  

           realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;  

        4)pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować  

           (czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne). 

23. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu , w tym ramy czasowe realizacji  

      podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych  określa Dyrektor Zespołu  

      w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.  

24. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dzienniki zajęć przedszkola, w  

      którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno – wychowawczej z  

      wychowankami w danym roku szkolnym.  

25. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym   

      nazwiska i imiona wychowanków , daty i miejsce ich urodzenia , imiona i  

      nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów) , adresy ich zamieszkania ,  

      oznaczenia realizowanego programu wychowania przedszkolnego oraz  

      odnotowuje się obecność  wychowanków na poszczególnych zajęciach i    

      zapis przeprowadzonych zajęć potwierdzony podpisem  nauczyciela. 

26.Przedszkole na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) organizuje naukę  

       religii dla grupy nie mniejszej niż 7 wychowanków. Jeżeli w przedszkolu  na    
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      naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż 7 wychowanków  organ  

       prowadzący Zespół organizuje naukę religii w grupie poza przedszkolnej. 

27. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym istnieją dwa oddziały przedszkole. W  

       uzasadnionych przypadkach liczba oddziałów może ulec zmianie.   

28. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez  

      Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem ochrony  

      zdrowia, higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów). 

29. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono  

      opiekę nad danym oddziałem , ustalają dla danego oddziału rozkład dnia z  

      uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.  

30. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z  

       wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 

31. Dzienny  czas pracy ustalony przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora  

      Zespołu, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej  

      wychowania przedszkolnego , nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.  

32.Terminy przerwy w pracy przedszkola są ustalane na wniosek Dyrektora  

       Zespołu przez organ prowadzący.  

33. Przedszkole jest placówką nieferyjną    , pracuje przez cały rok , z przerwą w  

      okresie wakacji ustaloną przez organ prowadzący. W okresie ferii zimowych,  

     wiosennych i letnich odpowiednio do zmniejszonych ilości zgłoszonych dzieci  

     przez rodziców   , Dyrektor Zespołu zmniejsza liczbę oddziałów i organizuje  

     dyżury pracy lub planuje wykorzystanie zaległych urlopów przez  

     pracowników przedszkola.  

34. Na terenie przedszkola , na życzenie rodziców mogą być organizowane  

      zajęcia dodatkowe. Rodzaje zajęć dodatkowych , ich częstotliwość i forma  

      organizacyjna zależą od wyborów rodziców, zajęcia te są finansowane w  

      całości przez rodziców.  

35. Na terenie przedszkola na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) można  

     organizować zajęcia  z języka mniejszości narodowej  w wymiarze 4 godzin  

     tygodniowo. Minimalna liczba wniosków umożliwiająca utworzenie grupy to  

     7 deklaracji. 

36. Zajęcia prowadzone w języku mniejszości narodowej w przypadku braku  

      wymaganej liczby deklaracji w danej grupie wiekowej mogą być  

      prowadzone w grupach międzyoddziałowych.  
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37. Zajęcia prowadzone w języku mniejszości narodowej są finansowane przez  

      organ prowadzący. 

38. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych.  

39. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu  i odpłatności za  

      żywienie się  pracowników ustala organ prowadzący.  

40. Dzieci zakwalifikowane do przedszkola mają zapewnione pełne wyżywienie ,  

      korzystają one z ilości posiłków w zależności  od deklaracji rodziców na   

       karcie zgłoszenia 

41. Przedszkole zapewnia trzy posiłki dziennie: 

      -śniadanie,  

      - obiad ,  

      - podwieczorek.  

42.Opłaty za posiłki wnoszone są za każdy miesiąc z góry , do 10 każdego  

      miesiąca.  

43. Opłaty za wyżywienie podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności  

      dziecka, pracownika przedszkola. Zwrotu opłaty dokonuje się poprzez  

      zaliczenie należnej kwoty na poczet opłaty za miesiąc następny.  

44. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z posiłku w godzinach swojej pracy.  

       Koszt wyżywienia dla pracowników ustala organ prowadzący. 

45. Wysokość opłat za  świadczenia udzielone przez przedszkole ustala organ  

      prowadzący  w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu. 

46. Odpłatność za przedszkole jest zbierana przez intendenta  na  

       kwestionariuszach w określonych dniach tygodnia. 

47. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat , w tym dzieci  

     urodzone od września do grudnia , z najmłodszego rocznika objętego  

     naborem  na nowy rok szkolny. Dzieci powyżej 6 roku życia  , którym na  

     podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono  

     spełnienie obowiązku szkolnego. Dziecko , które ukończyło 2,5 lat może być  

     przyjęte do przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

48. Dziecko jest zapisywane do przedszkola raz na cały etap edukacji  

      przedszkolnej.  

49. Dzieci przyjmowane są w kolejności zgodnej z Rozporządzeniem Ministra  

      Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie  

      warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół  publicznych oraz  
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     przechodzenie z jednych typów szkół do innych ( Dz.U  2004r. Nr 26 poz.232  

    z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie    

    ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw Dz.U z 2009r.Nr 56  

    poz.458). 

1) dzieci w wieku 5-  6 lat , które są zobowiązane do odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego; 

2) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;  

3) dzieci matek lub ojców , wobec których orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do 

samodzielnej egzystencji; 

4) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.  

50. Dodatkowe kryteria przyjęć to: 

     1) dzieci obojga rodziców pracujących; 

     2) dzieci, których rodzeństwo będzie nadal uczęszczać do danej placówki;  

     3) dzieci z rodzin wielodzietnych;  

     4) dzieci zamieszkałe na terenie  gminy Dobrzeń Wielki. 

51. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka do  

      przedszkola”.  

52. Rekrutację dzieci przeprowadza się co roku według następującego  

      harmonogramu: 

1) od dnia 1 marca do 31 marca wydawane i przyjmowane są od rodziców 

„Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola; 

2) od 1 kwietnia do 15 kwietnia następuje kwalifikacja dzieci do przedszkola 

na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola;  

3) od 16 kwietnia do 30 kwietnia wywiesza się imienne listy dzieci przyjętych 

do przedszkola oraz informacje dla rodziców dzieci nie przyjętych do 

przedszkola z terminem odwołania od decyzji.  

53. W przypadku, gdy liczba dzieci nie przekracza liczby miejsc , przyjęć do  

      przedszkola dokonuje się na podstawie złożonych przez rodziców kart  

      zgłoszeniowych.  

54. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu dziecka  

      decyduje komisja kwalifikacyjna , powołana przez Dyrektora Zespołu, w 

skład której wchodzą: 

1) dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola ; 
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2) dwóch przedstawicieli rodziców.; 

3) Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego jako przewodniczący komisji. 

55. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego  

      procesu opiekuńczo – edukacyjnego: 

1) Każde dziecko w przedszkolu ma prawo: 

- akceptacji takim, jakie jest,  

- indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju ,  

- aktywności twórczej,  

- opieki i ochrony,  

- zabawy i wyboru formy tej zabawy,  

- wypoczynku,  

- podejmowania decyzji i możliwości wyboru ,  

- popełniania błędów,  

- odnoszenia sukcesów,  

-  znajomości swoich praw i obowiązków,  

- zadawania pytań,  

- rozwijania swoich zainteresowań,  

- samodzielnego dokonywania wyborów,  

- wyrażania własnych poglądów i potrzeb,  

-  nienaruszalności cielesnej,  

- warunków zapewniających im bezpieczeństwo, ochrony przed  

   przemocą, poszanowania ich godności osobistej oraz życzliwości i   

   podmiotowe traktowanie,  

2) dzieciom w przedszkolu nie wolno: 

- stwarzać niebezpiecznych sytuacji,  

- krzywdzić innych i siebie,  

- niszczyć cudzej własności,  

- przeszkadzać innym w pracy i w zabawie. 

56. Wychowankowie przedszkola mogą zostać ubezpieczeni od następstw  

        nieszczęśliwych wypadków, a opłatę uiszczają rodzice ( prawni   

        opiekunowie ). 

57. Dyrektor Zespołu na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej  może skreślić  

       dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadkach : 

       ( nie dotyczy wychowanków objętych rocznym , obowiązkowym  
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         przygotowaniem przedszkolnym ) 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc, po 

uprzednim kontakcie z rodzicami;  

2) nie wywiązanie się rodziców ( prawnych opiekunów) ze zobowiązań 

płatniczych wobec przedszkola;  

3) gdy dziecko stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia innych 

wychowanków. 

B- organizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej i gimnazjum 

jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki 

danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych  

określonych planem nauczania, przewidzianych planem nauczania i 

programem wybranym  z zestawu programów dla danej klasy , 

dopuszczony do użytku szkolnego decyzją dyrektora , po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.  

2. Zespół może zwracać się do organu prowadzącego o zatwierdzenie planu 

nauczania różniącego się od odpowiedniego planu ramowego w związku 

z prowadzeniem eksperymentu lub innowacji pedagogicznej . 

3. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych  i informatyki  w 

oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.  

4. W przypadku  oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów , podziału na 

grupy  można dokonywać za zgodą organu prowadzącego.  

5. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej i I-

III Gimnazjum  prowadzone są  w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.  

6. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań  wynosi  do 8 uczniów, 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych do 8 uczniów, zajęć korekcyjno – 

kompensacyjnych do 5 uczniów, zajęć logopedycznych do 4 uczniów. 

7. Podstawowa formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym  w oddziałach do 26 

uczniów. 

8. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia wyrównawcze , nauczanie 

języków obcych, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe 

mogą być prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym , w grupach 

oddziałowych, międzyklasowych, międzyszkolnych. 
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9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć  edukacyjnych  w czasie od 30 do 60 

minut, zachowując  ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w 

tygodniowym rozkładzie zajęć.  

10. Przerwy międzylekcyjne  trwają  po 10 minut, z wyjątkiem przerwy 

pierwszej i ostatniej , które trwają 5 minut z powodu dojazdów 

przewozów szkolnych. Przerwa obiadowa trwa 20 minut. 

11. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III Szkoły Podstawowej określa przydział 

czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, 

szczegółowy rozkład dziennych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia.  

       12.Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładu kształcenia nauczycieli  oraz     

          studentów  szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki  

          pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia między Dyrektorem  

          Zespołu a daną placówką.  

13.Organizacja zajęć dodatkowych: 

1) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i 

międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym;  

2) zajęcia dodatkowe organizowane są  w ramach  posiadanych przez 

Zespół środków finansowych; 

3) liczbę uczestników zajęć nadowbowiązkowych  ustalają odpowiednie 

zarządzenia MEN.  

14.Dni wolne od zajęć w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji  

      Narodowej z dnia 5 października 2010 roku w sprawie organizacji roku  

      szkolnego  ustala dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego po  

      zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu  

      uczniowskiego , w szkole podstawowej w ilości 6 dni w roku szkolnym , w  

      gimnazjum w ilości 8 dni w roku szkolnym . 

15.Decyzję  w sprawie ustalenia dnia do odpracowania będzie ustalona  

     przez Radę Pedagogiczną po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady  

     Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

16.Religia jako przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, 

których rodzice sobie tego życzą: 
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1) prośba rodziców jest wyrażana na piśmie, nie musi być ponawiana  w 

kolejnym roku szkolnym , może natomiast zostać  wycofane przez 

rodziców ( prawnych opiekunów) ;  

2) nauczanie religii odbywa się  w oparciu  o programy potwierdzone 

przez władze kościelne; 

3) 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;  

4) nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej ;  

5) nauczyciel religii ma prawo organizowania spotkań z rodzicami swoich 

uczniów , wcześniej ustalając z Dyrektorem Zespołu termin i miejsce 

planowanego spotkania;  

6) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;  

7) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo;  

8) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym ;  

9) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej 

klasy;  

10) ocena z religii jest wliczana do średniej ocen na świadectwie 

szkolnym ;  

11) ocena z religii jest wystawiana zgodnie  z zasadami oceniania 

wewnątrzszkolnego przyjętymi przez  Zespół.  

17.Nadzór nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności 

z programem prowadzi Dyrektor Zespołu oraz pracownicy nadzoru 

pedagogicznego.  

Zasady rekrutacji uczniów  

18.Przyjmowanie uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego odbywa się 

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 

lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do 

szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz.U 

z 2004 roku Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami ).  

19.Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmuje się : 
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1) z urzędu wszystkich siedmiolatków , zamieszkujących w obwodzie 

szkoły, określonym przez Radę gminy Dobrzeń Wielki ( od roku 2014 

wszystkie sześciolatki zamieszkałe w ustalonym obwodzie) 

2) na prośbę rodziców(prawnych opiekunów ) dzieci zamieszkałych poza 

obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami,  

3) zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej rozpoczynają się w 

marcu i trwają do kwietnia roku szkolnego poprzedzającego nabór. 

Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do szkoły, ankietę 

dotyczącą nauczania języków obcych, języka mniejszości narodowej, 

prośbę o zorganizowanie na terenie szkoły lekcji religii, zgłaszają 

dziecko do udziału w zajęciach świetlicowych. 

4) w  wyznaczonym terminie rodzice dostarczają wypełnione dokumenty 

do sekretariatu szkoły.  

20.Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się : 

1) z urzędu wszystkich absolwentów szkół podstawowych 

zamieszkałych w obwodzie szkoły, określonym przez Radę Gminy 

Dobrzeń Wielki  

2) na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) absolwentów szkół 

podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły , w przypadku 

gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  

3) w przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu , listę 

przyjętych ustala się na podstawie kryteriów ustalonych przez 

dyrektora uwzględniające ocenę ze sprawowania i  ocen uzyskanych 

na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej  

4) rodzice są informowani pisemnie o przyjęciu kandydata do szkoły 

5) terminy rekrutacji  absolwentów spoza obwodu do gimnazjum 

określa Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty 

6) podania należy składać w sekretariacie szkoły w wyznaczonym 

terminie; 

21.W  Zespole w razie potrzeby mogą być organizowane oddziały  

integracyjne według zasad określonych odrębnymi przepisami oraz oddziały 

terapeutyczne lub wyrównawcze. 
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ROZDZIAŁ V  

§6  Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

 

1.W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym     

    do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.  

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną .  

3. Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego,  

    pisemnego skierowania  wydanego przez właściwego Biskupa Diecezjalnego  

    w przypadku kościoła katolickiego.  

4.Zadania nauczyciela przedszkola: 

      1) nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo  i zdrowie    

        powierzonych mu wychowanków, 

     2)nauczyciel zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji na wszelkie  

       dostrzeżone sytuacje  lub zachowania wychowanków stanowiące  

       zagrożenie  ich bezpieczeństwa, 

    3)nauczyciel powinien zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na  

       terenie placówki,  

     4)nauczyciel przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić wicedyrektora  

       do spraw przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach , noszących  

       znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia  

       wychowanków,  

     5)tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci , ich zdolności,  

      zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów  rozwojowych do  

      optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,  

     6)wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie  

       samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i  

       przyrodniczej wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń, 

    7)współdziała z rodzicami  w sprawach wychowania i nauczania dzieci z  

       uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w  

       szczególności z programu  wychowania przedszkolnego realizowanego w  
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       danym oddziale i uzyskiwanie informacji  dotyczących dziecka , jego  

       zachowania i rozwoju,  

    8)prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz  

       obserwacje  pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie       

      potrzeb dzieci a także dokumentuje i weryfikuje własną diagnozę,  

9)bierze udział w pracach zespołu odpowiedzialnego za organizowanie   

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ścisłej współpracy z 

koordynatorem i dyrektorem 

     10)współpracuje z dyrektorem i ze specjalistami  świadczącymi pomoc  

       psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną ,  

    11)zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do  

       dziecka , nauczyciel otacza indywidualną opieką  każdego wychowanka i  

        dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości,  

     12)planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą i jest  

           odpowiedzialny  za jakość i wyniki tej pracy, 

     13)prowadzi dokumentację pedagogiczną  dotyczącą oddziału tj. dziennik          

     zajęć ,plan miesięczny, obserwacje,  

     14)nauczycielom przyznawane są dodatkowe zadania , które wynikają z  

        bieżących potrzeb przedszkola i organizacji pracy,  

     15)nauczyciel planuje  własny rozwój  zawodowy systematycznie podnosząc  

          swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo  w różnych  

          formach  doskonalenia  zawodowego,  

       16)dba o własny warsztat pracy poprzez gromadzenie  pomocy  

         dydaktycznych i  estetykę pomieszczeń,  

      17)nauczyciel wybiera program   wychowania  przedszkolnego  oraz 

          podręcznik  spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku  

          decyzją dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. 

5.Formy współdziałania nauczycieli i rodziców  w sprawach wychowania i    

    nauczania dzieci: 

1) przekazywanie rzetelnej informacji rodzicom na temat ich dziecka, jego 

zachowania i rozwoju, poprzez indywidualne kontakty, konsultacje;  

2) organizowanie  spotkań  z rodzicami w celu wspólnego ustalania 

kierunków  i zakresu  zadań realizowanych w przedszkolu , dyskusji na 

tematy wychowawczo-dydaktyczne i organizacyjne oraz szerzenie  
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kultury pedagogicznej i zdrowotnej ( przez kompetentnych 

przedstawicieli) – co najmniej dwa razy w roku;  

3) organizowanie zebrań grupowych , zajęć otwartych co najmniej  dwa razy 

w roku i w ramach potrzeb zaznajamianie rodziców  z zadaniami 

wychowawczo- dydaktycznymi  z planu rocznego i zadaniami 

wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w 

danym oddziale oraz informowanie na bieżąco o postępach dzieci i 

uzyskiwanych efektach pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej; 

4) umieszczanie bieżących informacji  dla rodziców na tablicy ogłoszeń.  

6.Rodzaje i częstotliwość organizowania spotkań z rodzicami : 

       1) co najmniej dwa razy w roku organizowane są zebrania ogólne  dla      

           rodziców, w ramach potrzeb organizowane są zebrania grupowe;  

      2)w ramach potrzeb odbywają się rozmowy dorywcze i indywidualne    

         konsultacje z inicjatywy dyrektora, nauczycieli i rodziców;  

      3)w zależności od potrzeb i za zgodą rodziców nauczyciel składa wizyty  

         domowe we wcześniej uzgodnionym terminie. 

7.Zadania pracowników administracyjno – obsługowych  ustala dyrektor  w    

 przydziałach czynności dla każdego pracownika zatrudnionego na danym   

stanowisku, zgodnie z wykazem stanowisk przewidzianych w projekcie 

organizacyjnym.  

1) sekretarz Zespołu jest odpowiedzialny za: 

- prowadzenia korespondencji, otwierania , segregowania, znakowania 

i pilnowania terminowości w załatwianiu pism ,  

- przyjmowania interesantów,  

- prowadzenia ewidencji legitymacji i wydawania legitymacji uczniom i 

pracownikom Zespołu ,  

- ewidencjonowania i rozliczania świadectw szkolnych ,  

- sporządzania umów o pracę , wymiarów uposażenia, awansów i 

przeszeregowań, 

- prowadzenia archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami ,  

- ewidencjonowanie urlopów  wypoczynkowych, zdrowotnych, 

macierzyńskich, bezpłatnych i zwolnień lekarskich ,  

-prowadzenie dokumentacji związanej z rentami i emeryturami .  

2) sekretarka Zespołu jest odpowiedzialna za :  
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-  prowadzenie dziennika korespondencji ,  

- prowadzenie ewidencji rachunków i faktur ,  

- prowadzenie księgi pozabilansowej i inwentarzowej ,  

- przyjmowanie opłat za obiady ,  

- rozliczanie biletów miesięcznych . 

3) główny księgowy jest odpowiedzialny za : 

-prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i 

przepisami prawa, 

-przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, 

-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi finansowo-

księgowej jednostki, 

-dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i 

finansowych z planem finansowym, 

-dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności 

dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 

-przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości 

pieniężnych, 

-opracowywanie sprawozdań finansowych  z wykonania budżetu oraz 

analizy w tym zakresie, 

-organizowanie, sporządzanie, przyjmowanie obiegu i kontroli 

dokumentów zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, 

-sprawozdanie nadzoru nad celowym wykorzystaniem środków 

finansowych, 

-nadzór nad realizacją zobowiązań i należności, 

-nadzorowanie pracy pionu księgowości, 

-kierowanie pracą, instruowanie i szkolenie podległych pracowników, 

-współpraca z instytucjami finansowymi i skarbowymi, 

-inne wynikające z bieżących potrzeb jednostki. 

4) starszy specjalista jest odpowiedzialny za: 

-sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur i 

rachunków gotówkowych i bezgotówkowych a następnie odpowiednie 

ich rozliczenie, 

a) rachunki gotówkowe – rozliczane poprzez wypłatę czekiem 

gotówkowym w banku, 
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b) rachunki bezgotówkowe – rozliczane elektronicznie poprzez 

program HomeNet za pomocą którego dokonuje się przelewów na 

wskazany rachunek odbiorcy, 

-sporządzanie przelewów na podstawie zatwierdzonych dokumentów 

do wypłaty, 

-przekazywanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi drogą elektroniczną 

poprzez program HomeNet (wynagrodzenia wypłacone gotówką 

wypłacone są w postaci czeku gotówkowego w banku), 

-prowadzenie „Książki druków ścisłego zarachowania” (dotyczy 

czeków), rejestru not korygujących, 

-rozliczanie składek na PFRON 

-przyjmowanie i przygotowywanie do wypłaty stypendiów 

motywacyjnych za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, 

-przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentacji 

księgowej, 

-prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej oraz umorzenia 

składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

a/ środków trwałych 

b/pozostałych środków trwałych 

c/ wartości niematerialnych i prawnych 

d/ zbiorów bibliotecznych 

-wpis adnotacji na dokumentach księgowych (rachunkach, fakturach i 

innych) informującej zaewidencjonowanie składników  majątkowych  

w księgach inwentarzowych, 

-uzgadnianie ewidencji wartościowej składników majątkowych z 

obrotami i saldami na poszczególnych kontach analitycznych i 

syntetycznych, 

-współpraca z Komisją Inwentaryzacyjną, 

-rozliczanie inwentaryzacji 

-wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z wykonywaną 

pracą na zajmowanym stanowisku , 

-prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej opału na podstawie 

faktur i rachunków, 

-inne czynności wynikające z bieżących potrzeb jednostki. 
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5) specjalista jest  odpowiedzialny za: 

-rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników ZUS, 

-rejestracja zwolnień lekarskich, 

-naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników 

na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

-sporządzanie list płac oraz przelewów na konta osobiste 

pracowników, dokonywanie obowiązujących i dobrowolnych potrąceń, 

-prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników  i comiesięczna ich 

aktualizacja, 

-naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej 

chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,, 

kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz 

prowadzenie kart zasiłkowych, 

-naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do 

zawartych przez podatnika umów zleceń i umów o dzieło, 

-sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących  naliczenia 

wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na 

ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek 

dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń. 

-sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie 

przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla 

Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń, 

-sporządzanie deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy 

od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4R i PIT-8A itd.), 

-sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o 

pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz 

dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, 

którzy złożyli wymagane oświadczenie, 

-wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników, 

-sporządzanie sprawozdań Z-03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i 

wynagrodzeniach- w części dotyczącej wynagrodzeń (jeśli są 

wymagane), 

-przygotowanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu –Rp-7 
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-sporządzanie do GOPS zestawień wynagrodzeń pracowników obsługi 

zatrudnionych do przygotowywania i wydawania posiłków dla uczniów  

w ramach programu „Dożywianie”. 

-sprawdzanie pod względem rachunkowym zestawień miesięcznych 

dotyczących opłat miesięcznych za świadczenia udzielane przez 

przedszkole oraz opłat za korzystanie z wyżywienia, uzgadnianie kwot z 

kwitariuszy z wpłatami na rachunek bankowy, 

-uzgadnianie stanów magazynowych na podstawie faktur dotyczących 

zakupu żywności oraz wpłat na rachunek bankowy, 

-sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur i 

rachunków  dotyczących zakupu żywności, 

-przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentacji  

księgowej i płacowej, 

-przygotowywanie informacji o stanie zatrudnienia pracowników w 

celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 

Przygotowywanie informacji o stanie zatrudnienia pracowników w 

przeliczeniu na pełnozatrudnionych w celu sporządzenia deklaracji 

PFRON, 

-przygotowanie danych dotyczących wysokości wynagrodzeń i 

pochodnych będących podstawą przygotowania założeń do rocznego 

planu finansowego jednostki, 

-wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z wykonywaną 

pracą  na zajmowanym stanowisku i wynikających z bieżących potrzeb 

jednostki. 

 

 

            6)intendent  sprawuje opiekę nad całością spraw administracyjno     

               gospodarczych:  

- odpowiada materialnie za gospodarkę żywieniową, magazynową, 

finansową i zbieranie opłat za przedszkole od rodziców i personelu;  

- prowadzi dokumentację dotyczącą opłat  przedszkolnych i żywienia;  

- prowadzi dokumentację dotyczącą środków czystości i dezynfekcji, 

wyposażenia pracowników w odzież ochronną i przedmiotów 

materialnych ;  
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- zaopatruje w żywność, sprzęt, środki czystości, odzież ochronną i inne 

artykuły;  

- sporządza jadłospisy i nadzoruje przygotowanie posiłków w razie 

potrzeby uczestniczy w ogólnych zebraniach z rodzicami;  

- prowadzi magazyn spożywczy, chemiczny i innych materiałów oraz 

wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy przedszkola;  

-kontroluje jakość i ilość zakupionego towaru oraz wykonuje inne 

czynności wynikające z organizacji pracy przedszkola;  

7) pomoc nauczyciela wykonuje czynności opiekuńczo-obsługowe w 

stosunku do dzieci przedszkolnych a także inne czynności zlecone przez 

nauczyciela;  

     - pomaga nauczycielowi  w organizowaniu zajęć i zabaw, wykonuje  

       pomoce do zajęć, dba o estetyczny wygląd dzieci i sali;  

8)kucharka sporządza posiłki, dba o ich estetykę i higienę, przyjmuje z 

magazynu produkty żywnościowe, kwituje ich odbiór w raportach 

żywnościowych i dba o racjonalne ich zużycie, prowadzi magazyn 

podręczny, uczestniczy w sporządzaniu jadłospisu, dba o prawidłowe 

sporządzenie prób pokarmowych, wykonuje inne czynności polecone 

przez dyrektora;  

9)pomoc kuchenna  pomaga kucharce w przyrządzaniu posiłków, 

utrzymuje w czystości kuchnię, pomieszczenia, magazyny, wykonuje inne 

czynności polecone przez kucharkę i dyrektora;  

10)woźna utrzymuje w czystości przydzielone pomieszczenia zgodnie z 

wymogami higieny, pomaga nauczycielce w ubieraniu dzieci, uczestniczy 

w spacerach i wycieczkach, pomaga w przygotowaniu materiałów do 

zajęć, pomaga w organizacji posiłków, dba o powierzone mienie, sprzęt 

techniczny i właściwie gospodarzy środkami czystości i dezynfekcji, dba o 

estetykę otoczenia, wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora 

11)konserwator utrzymuje w czystości piwnice, otoczenie , dokonuje 

drobnych napraw sprzętu, naprawia zabawki, wymienia bezpieczniki, 

żarówki, dba o sprawność urządzeń sanitarnych, pomaga intendentce w 

przywożeniu towaru, wykonuje inne czynności zlecane przez dyrektora,  

12)palacz dba o utrzymanie odpowiedniej temperatury  w budynku , 

racjonalnie gospodaruje opalem, utrzymuje w dobrym stanie urządzenia 
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grzewcze, składa opał w przeznaczonym do tego pomieszczeniu, dba o 

czystość w kotłowni i pomieszczeniach gospodarczych, dokonuje 

przeglądu urządzeń grzewczych, odśnieża chodniki, obejście, wykonuje 

inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy. 

13) starszy woźny jest odpowiedzialny za :  

- utrzymywanie czystości otoczenia i pomieszczeń gospodarczych ,  

- dokonywanie drobnych napraw sprzętu i wyposażenia,  

- dbanie o sprawność urządzeń sanitarnych i grzewczych ,  

- wymianę żarówek i bezpieczników ,  

-odśnieżanie chodników i obejścia,  

- wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora Zespołu  

14) sprzątaczka obowiązana jest w szczególności do : 

- utrzymywania czystości w przydzielonych pomieszczeniach ,  

- pełnić dyżury w budynku zgodnie z grafikiem ,  

- wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora Zespołu.  

 

8. Zadania nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum: 

         1)nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą,  

           jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo  

           uczniów powierzonych jego opiece;  

         2)szczegółowy zakres zadań nauczyciela na dany rok szkolny określa  

           dyrektor Zespołu z uwzględnieniem: 

           - odpowiedzialności za życie , zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie     

             zajęć organizowanych przez Zespół;  

          - odpowiedzialności za powierzone mienie;  

          - współpracy  z rodzicami ;  

          - doskonalenie warsztatu pracy;  

         - realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów;  

        3) nauczyciel zobowiązany jest do wyboru programu  nauczania i  

            opracowania rozkładu materiału nauczania przedmiotu dla każdej klasy; 

        4)nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich  

          rodziców(prawnych opiekunów)o wymaganiach edukacyjnych  

          niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen  

          klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ,  
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          wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,  

          sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i  

          trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej(semestralnej) oceny      

         klasyfikacyjnej;  

        5)praca nauczyciela podlega nadzorowi, ocenie , obserwacji i hospitacji   

           zgodnie z obowiązującymi przepisami ,  

        6)nauczyciel w ramach czasu pracy i określonego przydziału czynności na  

         dany rok szkolny zobowiązany jest do odbywania konsultacji zgodnie z  

         harmonogramem konsultacji i wywiadówek ustalonych przez dyrektora  

         Zespołu, harmonogram taki zostaje umieszczony w Dzienniczku Ucznia,  

         który otrzymują wszyscy uczniowie na początku roku szkolnego;  

        7)nauczyciel sprawuje: 

         a) bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Zespołu,  

           podczas zajęć obowiązkowych , nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;  

         b)opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu w trakcie  

            wycieczek i zorganizowanych wyjść: 

            - wymagana pisemna zgoda rodziców( prawnych opiekunów) na udział w  

              zajęciach odbywających się poza szkołą, bez takiej zgody uczeń nie  

              może brać udziału w zajęciach;  

          - rodzice i uczniowie pisemnie potwierdzają zapoznanie się z regulaminem  

             obowiązującym na danej wycieczce;  

        c)opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych , jest zobowiązany  

          do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz  

          harmonogramem ustalającym porządek, czas i termin dyżurów;  

      8)nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz  

          jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo  

          powierzonych jego opiece dzieci;  

      9)nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków : 

         a) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz  

            zainteresowania;  

         b)uczestniczy w pracach zespołów mających na celu planowanie i  

           koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

          organizowanej na terenie szkoły;  

         c)dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny;  
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         d)stosuje zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;  

         e)bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich  

            traktuje;  

         f)doskonali umiejętności dydaktyczne i wychowawcze, podnosi poziom  

            wiedzy merytorycznej;  

        g)przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz  

           innych form współzawodnictwa naukowego i sportowego;  

         h)udziela indywidualnej pomocy uczniom w przezwyciężaniu kłopotów w  

           nauce;  

        i)systematycznie kontroluje miejsce prowadzenia zajęć pod względem  

            bezpieczeństwa i higieny pracy;  

        j)zdobywa kolejne szczeble awansu zawodowego, co regulują odrębne  

          przepisy; 

       k)ma prawo do dofinansowania różnych form doskonalenia  i dokształcania,  

         zasady dofinansowania regulują odrębne przepisy.  

10)nauczyciel ma obowiązek: 

       a) uczestniczyć we szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy; 

       b)dokonywać okresowych badań lekarskich; 

11)nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą  

      tworzyć zespoły przedmiotowe;  

12)pracą Zespołu  przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Zespołu  

      przewodniczący; 

13)cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

      a)zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji  

        programów nauczania;  

     b)wspólnie opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz  

       sposobu badania wyników nauczania;  

    c)opracowywanie raportów ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych;           

    d) opracowanie i przygotowywanie wniosków do raportu;  

    e)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz  

       doradztwa metodycznego dla początkujących  nauczycieli;  

    f)współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych a także ich  

      wyposażenia;  

    g)wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole programów autorskich ,  
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       innowacyjnych i eksperymentalnych.  

9. Zadania nauczyciela – wychowawcy w szkole podstawowej i gimnazjum 

    1)Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece  

     wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu  

     dalej wychowawcą;  

    2)dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane  

      jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania w  

     danym etapie kształcenia;  

     3)wychowawca, będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i  

       jednocześnie opiekunem dziecka, pełni zasadniczą rolę w systemie  

      wychowawczym Zespołu, tworząc warunki wspomagające rozwój uczniów,  

      uczenie się i zdobywanie umiejętności oraz przygotowanie do pełnienia  

      różnych ról w dorosłym życiu,  

    4)wychowawca jest animatorem życia zbiorowego i negocjatorem w  

      rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz klasy oraz między uczniami a  

      dorosłymi;  

    5)wychowawca w celu realizacji zadań o których mowa w ust 3 i 4 : 

       a) otacza indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków;  

      b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami  i ich rodzicami różne formy życia  

        zespołowego rozwijające jednostki i integrujące klasę;  

      c)ustala treść i formy zajęć na godziny do dyspozycji wychowawcy;  

      d) realizuje po konsultacjach z rodzicami  i wychowankami program  

         wychowawczy, spójny z programem wychowawczym i profilaktycznym  

         szkoły; 

     e)współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nim i  

        koordynując  ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów  a także  

       wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka(dotyczy to  

       zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i uczniów  z różnym  

       problemami i niepowodzeniami;  

     f)utrzymuje kontakt  z rodzicami uczniów w celu: 

        - poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;  

        - udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;  

       - włączenie ich w sprawy życia klasy i szkoły;  

     g)współpracuje z pedagogiem szkolnym, Radą Pedagogiczną i innymi  
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       specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb  

        uczniów;  

     h)wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy;  

     i)wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje  

        rodziców uczniów  oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów)o: 

        - warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

        - warunkach i trybie  uzyskania wyższej  ni ż przewidywana  rocznej oceny  

          klasyfikacyjnej zachowania;  

        - skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z  

         zachowania;  

      j)wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  

      i metodycznej ze strony pedagoga szkolnego, dyrektora i wicedyrektorów,  

      Rady Pedagogicznej a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie  

      placówek i instytucji oświatowych i naukowych;  

     k)szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na: 

       - programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole;  

       - dbanie o systematyczne uczęszczanie uczniów do szkoły, analizie  

          frekwencji klasy;  

      -udzielanie porad w zakresie  dalszego kształcenia, przy współpracy z  

       pedagogiem szkolnym , doradcą zawodowym i poradnią psychologiczno –  

       pedagogiczną ;  

     - powiadamianiu o przewidywanych dla ucznia niedostatecznych ocenach  

       semestralnych/rocznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem  

       Rady Pedagogicznej ( w tym celu wychowawca uzupełnia specjalną tabelkę  

       zamieszczoną w Dzienniczku Ucznia); 

     - organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami; 

    l) zakres odpowiedzialności wychowawcy: 

     - odpowiada za osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonej  

       mu klasie;  

     - odpowiada za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół  

       programu wychowawczego klasy i Zespołu;  

     -odpowiada za poziom opieki i pomocy indywidualnej  swoich wychowanków  

       znajdujących się w trudnej sytuacji szkolnej i społecznej; 

     - odpowiada za bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych  
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       imprez klasowych, wycieczek, spotkań; 

    ł)zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku: 

     - gdy nauczyciel nie wykonuje  zadań wychowawcy;  

    - rozwiązania stosunku pracy  z nauczycielem  pełniącym funkcję  

       wychowawcy; 

    - urlopu macierzyńskiego , zdrowotnego i wychowawczego; 

    - na wniosek rodziców i uczniów zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną;  

   m) sposób i tryb przyjmowania wniosku: 

     - umotywowany wniosek należy złożyć do Dyrektora Zespołu;  

     - wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 14 dni od daty wpływu do         

         sekretariatu Zespołu;  

       - w przypadku powstania sporu , dyrektor Zespołu powołuje komisję do  

          ponownego rozpatrzenia wniosku w składzie: 

1) przedstawiciel Rady Pedagogicznej  ( wybrany w tajnym 

głosowaniu);  

2) przedstawiciel Rady Rodziców ( nie reprezentuje Rady Oddziałowej 

której sprawa dotyczy); 

3) osoba sprawująca bezpośredni nadzór pedagogiczny ( po uzyskaniu 

zgody) 

4) przedstawiciel organu prowadzącego ( po uzyskaniu zgody) 

         - nauczyciel ma prawo odwołania się od decyzji komisji do organu  

           prowadzącego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji;  

   n)rodzice i nauczyciele mają możliwość wnioskowania do Dyrektora Zespołu   

       o zmianę wychowawcy w uzasadnionych przypadkach, tryb postępowania  

       w sprawie odwołania  wychowawcy jest następujący: 

         - wniosek o odwołanie wychowawcy składany jest przez radę oddziałową i  

           samorząd klasowy  w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia;  

        - wychowawcy przysługuje prawo  do odwołania się od decyzji dyrektora w  

          terminie  14 dni od daty otrzymania decyzji pozbawiającej go    

          wychowawstwa;  

       - Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców kieruje do  

          Dyrektora Zespołu pisemny wniosek w sprawie odwołania lub utrzymania  

          funkcji w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma wychowawcy;  

        - ostateczną decyzję podejmuje dyrektor pisemnie ja uzasadniając.  



45 

 

 

10. Zasady udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

1) W Zespole Szkolno – Przedszkolnym prowadzona jest pomoc psychologiczno 

– pedagogiczna  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach( Dz.U.Nr 228 poz.1487) ; Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej  z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków , organizacji 

kształcenia , wychowania i opieki  dzieci  i młodzieży niepełnosprawnych i 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach , szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U Nr 228 poz.1490 ). 

Szczegóły dotyczące organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

organizowanej na terenie Zespołu zawarte są w Regulaminie udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno – Pedagogicznej w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Kup , stanowiącym załącznik do statutu. 

 2)Pedagog szkolny oraz wychowawca klasy są rzecznikami praw ucznia oraz  

   jego potrzeb rozwojowych, otaczają indywidualną opieką pedagogiczno –  

  psychologiczną każdego ucznia: 

  a)udzielają uczniom,  pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych  

           nawarstwiających się  na tle niepowodzeń szkolnych;  

        b)zapewniają uczniom pomoc w  rozwiązywaniu konfliktów w relacjach  

           nauczyciel-uczeń lub nauczyciel – klasa;  

         c)udzielają porad uczniom  w rozwiązywaniu  trudności powstałych na tle  

           konfliktów rodzinnych ;  

         d)udzielają porad  i pomocy uczniom posiadającym trudności w  

            kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;  

          e)organizują pomoc w zakresie wyrównania i likwidowania efektów  

             zaburzeń rozwojowych ;  

          f) organizują pomoc uczniom mającym trudności materialne;  

          g)udzielają uczniom pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia: 

            - wycieczki do zakładów pracy;  

            - spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych;  

            - spotkania z doradcą zawodowym;  

            - spotkania z pracownikiem Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w  
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            Opolu; 

          h)po konsultacjach z nauczycielami uczącymi poszczególnych  

            przedmiotów, uczeń za zgodą rodziców zostaje skierowany  na badania      

            do poradni specjalistycznej ;  

          i)wyniki badań mogą być przekazane szkole przez rodziców;  

          j)w przypadku otrzymania opinii z poradni, nauczyciele poszczególnych  

            przedmiotów są zobowiązani do realizacji zawartych w niej zaleceń.  

12.Zadania pedagoga  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych 

uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ;  

2) podejmowanie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz 

zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym : w klasach I-III szkoły 

podstawowej – obserwacje i testy pedagogiczne mające na celu rozpoznawanie 

u uczniów ryzyka występowania specyficznych    trudności w uczeniu się              

( diagnoza pedagogiczna na  podstawie standaryzowanych testów, 

sprawdzianów umiejętności, ocena trudności wychowawczych, rozpoznanie 

sytuacji rodzinnej ucznia);  

3)wspieranie mocnych stron ucznia ;  

4) minimalizowanie skutków zaburzeń  rozwojowych, zapobieganie 

zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów ;  

5) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej ;  

6) pełnienie funkcji koordynatora w sprawie organizacji prac zespołów 

odpowiedzialnych za  organizowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej .  

13. Zadania logopedy 

1)  prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy ucznia, w tym 

mowy głośniej i pisma ;  

2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników udzielanie 

poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się , we współpracy z 

nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem ;  
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3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grypowej dla uczniów, w 

zależności od rozpoznanych potrzeb ;  

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 

zaburzeń komunikacji językowej , w tym współpraca z najbliższym 

środowiskiem ucznia;  

5) praca w zespołach odpowiedzialnych za prowadzenie i organizowanie 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej . 

14 . Doradca zawodowy  

1) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kup funkcję doradcy zawodowego   

    pełni pedagog;  

2)do zadań doradcy zawodowego należy: 

- systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnym uczniów na 

informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i 

kariery zawodowej ;  

- gromadzenie aktualizacji i udostępnianie informacji edukacyjnych i 

zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia ;  

- prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania 

kariery i podjęcia roli zawodowej ;  

- koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez 

szkołę;  

- współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości 

działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego. 

15. Zadania wicedyrektora do spraw przedszkola 

        1) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym tworzy się stanowisko  

            wicedyrektora do spraw przedszkola; 

2) Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań Dyrektora , a w 

szczególności: 

a)pełni funkcję zastępcy Dyrektora w przypadku jego nieobecności z 

wyłączeniem spraw kadrowych i finansowych ,  

             b) przygotowuje projekty następujących dokumentów :  

- tygodniowy rozkład zajęć,  

-kalendarz imprez ,  

- program wychowawczy i profilaktyczny ,  

- plan doskonalenia zawodowego ,  
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c)koordynuje i monitoruje obszar działalności pedagogicznej 

nauczycieli przedszkola ,  

d) kontroluje dokumentację przebiegu nauczania przedszkola,  

e)utrzymuje kontakty z rodzicami wychowanków przedszkola oraz 

rozpatruje ich postulaty z ramienia dyrekcji Zespołu ,  

f)rozlicza realizację godzin ponadwymiarowych  pracowników 

pedagogicznych i niepedagogicznych ,  

g)nadzoruje frekwencję wychowanków w przedszkolu ,  

h) przygotowuje wnioski w sprawach kar i nagród  dla pracowników 

przedszkola ,  

i) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „ Wicedyrektor do 

spraw przedszkola Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kup”. 

12. Zadania wicedyrektora  

    1) W Zespole Szkolno – Przedszkolnym tworzy się stanowisko  

    wicedyrektora , który zajmuje się sprawami szkoły podstawowej i   

    gimnazjum,  

      2)Do zadań wicedyrektora należy w szczególności: 

- pełni funkcje zastępcy Dyrektora w przypadku jego nieobecności  z 

wyłączeniem spraw kadrowych i finansowych ,  

    -nadzór nad realizacją zadań dydaktycznych i wychowawczych     

     wynikających z planu pracy Zespołu ,  

    - sprawowanie nadzoru pedagogicznego i prowadzenie dokumentacji z  

      tym związanej ,  

    -kontrola prowadzenia dokumentacji podstawowej  

       a) dzienników zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ,  

        b)arkuszy ocen ,  

    - prowadzenie dokumentacji Rady Pedagogicznej ,  

    - organizowanie i dokumentowanie zastępstw za nieobecnych     

       nauczycieli ,  

    - planowanie i kontrola dyżurów nauczycielskich 

13. Zadania biblioteki szkolnej  

   1) biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

nauczycieli , uczniów i rodziców, służy do realizacji zadań dydaktyczno – 

wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
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uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia( również do 

korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji),  

2) pomieszczenia biblioteki umożliwiają : 

- gromadzenie i opracowanie zbiorów,  

-korzystanie ze zbiorów w czytelni ,  

-prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni,  

3) biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję :  

a) kształcąco – wychowawczą poprzez: 

 - rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych ,  

-przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,  

-kształcenie kultury czytelniczej ,  

-wdrażanie do poszanowania książki,  

-udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu 

zawodowym,  

b) opiekuńczo – wychowawczą poprzez:  

- współdziałanie z nauczycielami ,  

- wspieranie prac mających na celu  wyrównywanie różnic 

intelektualnych ,  

-  otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

- pomoc uczniom mającym trudności w nauce, 

c)kulturalno – rekreacyjną poprzez: 

- uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego,  

4) z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i 

inni pracownicy Zespołu, rodzice, a także inne osoby na zasadach 

określonych w regulaminie.  

5) uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek,  

6)czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru 

podczas zajęć lekcyjnych,  

7) zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza: 

a) koordynowanie pracy w bibliotece:  

-opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów 

ważniejszych imprez,  

-uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością ,  

- projektowanie wydatków na rok budżetowy ,  
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-sprawozdanie z pracy biblioteki, zawierające ocenę czytelnictwa w 

Zespole,  

-odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki , 

b)praca pedagogiczna : 

-gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami ,  

-udostępnianie zbiorów,  

-udzielanie informacji bibliotecznych ,  

- rozmowy z czytelnikami o książkach, 

- poradnictwo w wyborach czytelniczych,  

-prowadzenie zajęć bibliotecznych ,  

-informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,  

-prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach ,  

-organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa ,  

-dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych , 

c)praca organizacyjna: 

-gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ,  

-opracowanie biblioteczne zbiorów,  

-selekcja zbiorów oraz ich konserwacja ,  

-wydzielanie księgozbioru podręcznego ,  

-prowadzenie katalogów,  

-udostępnianie zbiorów, 

d)współpraca z rodzicami i instytucjami: 

- w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje  z bibliotekami 

pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi  

8)zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze( książki , czasopisma i 

inne) i dokumenty nie piśmiennicze ( materiały audiowizualne), 

9)bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Zespołu : 

- zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i 

wyposażenie,  

-zapewnia środki finansowe,  

-  zapewnia nauczycielowi bibliotekarzowi godziny do prowadzenia lekcji, 

-zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,  

-ocenia pracę biblioteki. 
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14.Zadania świetlicy szkolnej  

1) w Zespole działa świetlica, której organizację i zasady działania określa 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994roku. 

2)zajęcia świetlicowe są organizowane dla wszystkich dzieci , które muszą 

dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd 

do szkoły.  

3)do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń 

składanych przez rodziców lub opiekunów na początku roku szkolnego, 

oraz dzieci oczekujące na przewozy szkolne ( w ich przypadku nie 

wypełnia się kart  zgłoszeń, uczestnictwo w zajęciach świetlicowych jest 

uzależnione od planu zajęć poszczególnych oddziałów szkolnych w 

Zespole)  

4)czas pracy świetlicy określa harmonogram opracowany przez 

zatrudnionych  w świetlicy nauczycieli,  

5)nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Zespołu, 

6)w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach nie przekraczających 15 

osób,  

7)opiekę nad uczniami przebywającymi  w świetlicy pełnią pracownicy 

pedagogiczni szkoły,  

8) liczba uczniów korzystających ze świetlicy nie jest stała, wynika 

bowiem z planu pracy szkoły, 

9)nauczyciele zatrudnieni w świetlicy odpowiadają za : 

- wyposażenie świetlicy ,  

- opracowanie planu pracy świetlicy ,  

-prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

- dbanie o wystrój świetlicy,  

-współpracę z rodzicami ,  

-  uzgadnia potrzeby materialne świetlicy,  

10) Dokumentacja świetlicy : 

- roczny plan pracy ,  

-dzienniki zajęć ,  

- karty zgłoszeń dzieci ,  

-regulamin świetlicy ,  
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-ramowy rozkład dnia. 

 

ROZDZIAŁ VI 

§7 Uczniowie  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

 

A. Wychowankowie przedszkola  

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji 

Praw Dziecka, a w szczególności do : 

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – 

dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej ,  

b)szacunku dla wszystkich jego potrzeb życzliwego i podmiotowego 

traktowania ,  

c)ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź 

psychicznej,  

d)poszanowania jego godności osobistej ,  

e)poszanowania własności,  

f)opieki i ochrony ,  

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,  

h)akceptacji jego osoby.  

 

B- Uczniowie – prawa i obowiązki  

Statut określa prawa ucznia z uwzględnieniem praw zawartych w 

Konwencji Praw Dziecka  

Obowiązek szkolny ustala Ustawa o Systemie Oświaty 

1.Uczeń ma prawo do : 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia , zgodnie z zasadami 

higieny umysłowej ,  

b)opieki wychowawczej i warunków pobytu  w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,  

c)korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi 

przepisami ,  
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d)swobody wyrażania myśli i przekonań , a w szczególności dotyczących 

życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym  

dobra innych osób,  

e)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  

f) sprawiedliwej , obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce,  

g)pomocy w przypadku trudności w nauce,  

h)korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego  i 

zawodowego ,  

i)korzystania z pomieszczeń szkoły, środków dydaktycznych oraz sprzętu 

szkolnego, pracowni komputerowej, księgozbioru, biblioteki,  

j)wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz 

zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,  

k)przedstawienia wychowawcom, nauczycielom i dyrektorowi swoich 

problemów oraz uzyskania od nich pomocy  i wyjaśnień, uzyskania 

pomocy nauczyciela w przypadku, gdy uczeń nie zrozumiał  tematu lub 

był nieobecny na lekcji,  

l)odpoczynku w przerwach między lekcjami ,  

ł)odwołania się do nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, rzecznika praw 

ucznia lub dyrektora szkoły, jeśli stwierdzi że został źle oceniony  oraz w 

innych sprawach ,  

m)reprezentowania szkoły w konkursach , olimpiadach, zawodach 

zgodnie z regulaminami , 

n)odmowy pisania kartkówki, odpowiedzi ustnej ( nie dotyczy to 

wcześniej zapowiedzianych form sprawdzania wiadomości) jeśli w tym 

dniu jego numer dziennika lekcyjnego zostanie wylosowany jako 

„Szczęśliwy numerek”, 

o)w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza , poradnię 

psychologiczno – pedagogiczną do nauczania indywidualnego w domu ,  

2. Uczeń w przypadku naruszenia jego praw , przez:  

a) innego ucznia – składa skargę do wychowawcy ,  

b) nauczyciela - składa skargę do dyrektora ,  

c) dyrektora - składa skargę do organu prowadzącego 
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3. Uczeń ma obowiązek : 

Przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu i 

regulaminach 

a)przestrzegania zasad kultury  współżycie w odniesieniu do kolegów , 

nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

b)podporządkowywanie się zaleceniom dyrektora i nauczycieli ,  

c)systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych  i w 

życiu Zespołu,  

d)nie zakłócać swym zachowaniem przebiegu lekcji ,  

e)nosić schludny strój a w czasie uroczystości szkolnych strój galowy ,  

f)dbać o honor i dobre imię własnej szkoły ,  

g)okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym 

pracownikom szkoły ,  

h)troszczyć się o mienie , jej estetyczny  wygląd, dbać o zachowanie 

czystości i porządku na terenie szkoły, za wyrządzone szkody przez ucznia 

materialnie odpowiadają rodzice ( prawni opiekunowie ),  

i)uzupełnić zaległości w nauce jeśli nie był na lekcjach ,  

j)usprawiedliwić nieobecność na lekcjach  w terminie 7 dni  po powrocie 

do szkoły ( pisemnie , w miejscu do tego przeznaczonym  w Dzienniczku 

Ucznia ), lub przedstawiając zwolnienie  wystawione przez lekarza,  

k)dbać o bezpieczeństwo i zdrowie  własne i swoich kolegów,  

l)przeciwstawiać się przejawom brutalności ,  

ł)przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych  wynikających z ich 

specyfiki,  

m) na terenie szkoły nie używać  telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych , 

n)przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie przerw : 

- nie wolno wychodzić bez zgody nauczyciela poza teren szkoły ,  

- nie wolno urządzać zabaw  zagrażających zdrowiu i życiu  własnemu i 

kolegów,  

-po dzwonku  ustawić się przed salą lekcyjną  oczekując na nauczyciela ,  

- uczeń nie ma prawa  do samowolnego opuszczania zajęć lekcyjnych .  

4. Uczniom zabrania się : 
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a) wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu ,  

b)pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych i pieniędzy, 

5. Dyżurni klasowi  dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej 

stan przed i po zajęciach. O wszelkich śladach wandalizmu i zagrażającym 

bezpieczeństwu  uczniów informują niezwłocznie nauczyciela 

prowadzącego zajęcia.  

 

Rozdział VII 

§8 Nagrody i kary stosowane wobec uczniów 

 

 

1. Nagrodę może otrzymać uczeń za szczególne wyniki w nauce, 

znaczące osiągnięcia w olimpiadach , konkursach , zawodach 

sportowych  oraz aktywną pracę  na rzecz klasy , szkoły , środowiska. 

Nagrody te przyznaje dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy, 

nauczyciela i opiekunów kół zainteresowań oraz Samorządu 

Uczniowskiego.  

2. Uczeń ma prawo ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce lub 

osiągnięcia sportowe zgodnie z regulaminami instytucji które je 

przyznają.  

3. Nagrody za najwyższe wyniki w nauce dla absolwentów etapów 

edukacyjnych i kryteria zawarte są w wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania. 

4. Samorząd Uczniowski przyznaje tytuł najsympatyczniejszej i 

najsympatyczniejszego absolwenta gimnazjum Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego po przeprowadzonym szkolnym plebiscycie , w 

którym biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.  

5. Uczniowie  wszystkich klas Zespołu mogą być nagradzani: 

- pochwałą wychowawcy klasy wobec zespołu klasowego ,  

- pochwałą dyrektora Zespołu wobec całej społeczności szkolnej , 

-listem pochwalnym do rodziców,  

- nagrodą rzeczową,  

-nagrodą książkową. 
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6. Stosowanie kar  wobec uczniów Zespołu  przewiduje się za 

następujące przewinienia: 

- lekceważenie obowiązków szkolnych ,  

- łamanie przyjętych w szkole regulaminów i zarządzeń,  

- nieodpowiednie zachowanie w szkole i poza nią ,  

- naruszenie ogólnie przyjętych norm  moralnych i społecznych ,  

7. Uczniowie wszystkich klas Zespołu mogą być karani : 

- zawieszeniem w prawach ucznia; 

- upomnieniem ucznia przez wychowawcę  w obecności  zespołu 

klasowego ,  

- upomnienie dyrektora  Zespołu w obecności zespołu klasowego,  

- nagana pisemna wychowawcy , dyrektora skierowana  również do 

rodziców,  

-praca społeczna na rzecz szkoły ( po skończonych zajęciach lekcyjnych ) ,  

- usunięcia ze szkoły , przeniesienia   do innej po zasięgnięciu  opinii Rady 

Pedagogicznej , uzyskania zgody  dyrektora  tej szkoły  i po pozytywnym  

rozpatrzeniu wniosku  przez Kuratora Oświaty ( w przypadku poważnych 

zarzutów łamania  regulaminu szkoły, demoralizowania innych uczniów, 

łamania prawa ) 

8. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia 

9. Tryb odwoływania się od kary: 

1) uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mają prawo odwołać się  

od nałożonej kary  do dyrektora Zespołu. Odpowiedni wniosek  należy  

złożyć w ciągu siedmiu dni,  

2)postępowanie wyjaśniające  prowadzi komisja  powołana przez 

dyrektora Zespołu  z udziałem opiekuna samorządu uczniowskiego  lub 

wyznaczonego nauczyciela. W komisji może się znaleźć  przedstawiciel 

Rady Rodziców. Przewodniczący komisji przedstawia ustalenia  

postępowania dyrektorowi Zespołu . Decyzja dyrektora Zespołu jest 

ostateczna.  

10. Szkoła informuje rodziców  ( prawnych opiekunów )ucznia  o 

przyznanej nagrodzie lub  zastosowaniu wobec niego kary.  

11. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać 

nauczyciele, rodzice i uczniowie.  
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12. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej . 

Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno 

uczniowie , jak i nauczyciele.  

 

ROZDZIAŁ VII 

§ 9 Rodzice ( prawni opiekunowie ) uczniów Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego 

 

1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i 

kształcenia swych dzieci.  

2. Rodzice maja prawo do : 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej 

klasie i w szkole,  

2) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania, przedmiotowego 

systemu oceniania, oceniania zachowania  oraz zasad klasyfikacji i 

promowania,  

3) rzetelnej informacji na temat osobowości swojego dziecka , jego 

zachowania , postępów i przyczyn trudności w nauce, 

4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia  swych dzieci ,  

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Zespołu,  

6) tworzenia swojej reprezentacji na forum klasy i szkoły.  

3. Placówki wchodzące w skład Zespołu organizują spotkania z rodzicami. 

Stwarzają możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze, umożliwiają kontakt z wychowawcą, nauczycielami 

przedmiotu zgodnie z harmonogramem konsultacji i wywiadówek. 

4. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z 

ustawowego obowiązku szkolnego należy : 

1) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do szkoły ,  

2) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się 

do zajęć ,  

3) kontakt z wychowawcą i nauczycielami klasy ,  



58 

 

4)  dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników 

kształcenia i wychowania ważna jest współpraca ze strony rodziców 

także w :  

a) wspieraniu procesu nauczania i wychowania ,  

b) występowaniu  z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły ,  

c) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjno – 

programowej i materialnej szkole.  

 

ROZDZIAŁ VIII 

§9  Postanowienia końcowe 

 

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami .  

2. Zespół przechowuje dokumentację , która jest podstawą wydania 

świadectw i ich duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami .  

3. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materialnej 

określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.  

4. Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym 

dokumentem wszystkim członkom społeczności  szkolnej i rodzicom .  

5. Dyrektor Zespołu umożliwia ubezpieczenie uczniów od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w formie ubezpieczenia grupowego.  

6. Wszelkie sprawy nie zawarte  w niniejszym dokumencie rozstrzyga 

Rada Pedagogiczna .  

7. Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kup może być 

nowelizowany  przez Radę Pedagogiczną  

8. Wnioski dotyczące nowelizacji dokumentu mogą składać: 

- Rada pedagogiczna ,  

- Rada Rodziców  

-Samorząd Uczniowski. 

9. Statut ulega nowelizacji w wyniku : 

     - nowelizacji przepisów prawa powszechnego lub lokalnego ,  

     - powstają nowe rozwiązania , które społeczność szkolna chce  

       wprowadzić ,  

     - zalecenia organu kontrolującego ,  



59 

 

     - inne przyczyny. 

10. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu do ujednolicenia tekstu po pięciu 

kolejnych nowelizacjach .  

11. System oceniania wewnątrzszkolnego oraz wszystkie regulaminy 

stanowią nieodłączną część statutu.  

 

Statut wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2010 roku  
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