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STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ 
IM. 7 PUŁKU 

STRZELCÓW KONNYCH 

WIELKOPOLSKICH 

W BIEDRUSKU 
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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Zespół Szkół im. 7 PSK Wlkp. w Biedrusku, ul. Wojskowa 5 – zwany w dalszej treści Statutu 

„Zespołem” – jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz.U. 256 z 2004 r. poz. 2572 ze zmianami), zwanej dalej „Ustawą” – 

która: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstaw 

programowych i ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego 

i powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 

 

§ 2 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 

 2015 r., poz. 357), podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły 

są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego;  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

b) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

c) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

d) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  

3) nauka religii, nauka etyki, wychowanie do życia w rodzinie; zajęcia te  organizuje 

dyrektor szkoły.  

Szkoła może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne, które mogą być prowadzone także 

z udziałem wolontariuszy. 

W skład zespołu wchodzą: 
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1. Przedszkole. 

2. Szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi. 

 

§ 3 

Zespół jest publiczną placówką oświatową, powołaną do realizacji konstytucyjnego prawa 

do nauki, wychowania i opieki. 

 

§ 4 

Siedzibą Zespołu jest budynek nr 5 przy ul. Wojskowej w miejscowości Biedrusko. 

 

§ 5 

1. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór nad działalnością w zakresie spraw 

finansowych i administracyjnych szkoły jest Gmina Suchy Las. 

2. Prawną podstawą działalności Zespołu jest akt założycielski Zespołu, a także jego 

statut. 

 

§ 6 

1. Zespół obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Biedrusko, Marianowo. 

2. Do Zespołu mogą uczęszczać dzieci z innych miejscowości, jeżeli ich rodzice wyrażą 

taką wolę i uzyskają zgodę dyrektora Zespołu. 

 

§ 7 

Działalność Zespołu finansowana jest z: 

1) budżetu gminy; 

2) darowizn od osób fizycznych i prawnych; 

3) wypracowanych przez siebie środków. 

 

§ 8 

Zespół prowadzi samodzielną obsługę finansową. Zasady prowadzenia przez Zespół 

gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych 

przepisów. 

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne formy 

wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania, 
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wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, 

bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

§ 9 

1. Zespołem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu. 

2. Kryteria, jakim musi sprostać kandydat na dyrektora Zespołu, skład komisji 

konkursowej oraz inne warunki regulują odrębne przepisy. 

3. Dyrektor jest wychowawcą i opiekunem wszystkich uczniów. 

4. Dyrektor Zespołu w ramach jednoosobowej odpowiedzialności: 

1) reprezentuje Zespół na zewnątrz; 

2) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny, udziela nauczycielom niezbędnego instruktażu 

i pomocy, dba o doskonalenie umiejętności zawodowych swych pracowników; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący; 

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji. 

Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 4.6), 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który 

w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Decyzja organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczna; 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu; 

8) powierza odpowiedzialność finansową za poszczególne składniki majątkowe 

podległym sobie pracownikom; 

9) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania 

przedszkolnego poza szkołą; 

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

specjalnego ucznia; 

11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 
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5. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. 

6. Dyrektor w szczególności decyduje o sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 

oraz innym pracownikom Zespołu; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników Zespołu. 

 

§ 10 

1. W Zespole powołuje się wicedyrektora. 

2. Wicedyrektora powołuje dyrektor Zespołu na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

3.  Wicedyrektor w szczególności: 

1) zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone 

przez dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno-

wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej; 

2) przydziela w uzgodnieniu z dyrektorem Zespołu przedmioty, wychowawstwa, 

różne formy pracy pozalekcyjnej poszczególnym nauczycielom; 

3) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli; 

4) prowadzi rejestr godzin ponadwymiarowych; 

5) kontroluje „Księgę uczniów” i „Księgę dzieci”; 

6) opracowuje w porozumieniu z dyrektorem Zespołu tygodniowy rozkład lekcji 

dla całego Zespołu i dokonuje w nim odpowiednich zmian; 

7) opracowuje sprawozdania GUS  i SIO dotyczące Zespołu; 

8) organizuje dyżury nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych; 

9) współpracuje z dyrektorem Zespołu przy opracowywaniu wszystkich zamierzeń 

dotyczących budżetu Zespołu, podnoszenia efektywności i doskonalenia procesu 

nauczania. 

 

§ 11 

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych. 
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3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy 

samorządu są jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymogami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

§ 12 

1. Rodzice (opiekunowie) są głównymi partnerami szkoły w realizacji procesu 

wychowawczego. Z tej racji ponoszą współodpowiedzialność za postawę własnych 

dzieci. 

2. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

3. Rodzice wchodzą w skład Rady Rodziców Zespołu Szkół. 

 

§ 13 

1. Rodzice uczniów danej klasy mogą zgłaszać do dyrektora swoje własne wnioski 

dotyczące doboru wychowawcy dla swoich dzieci. Nie powinno to jednak być 

sprzeczne z zasadą ciągłości pracy wychowawczej i dydaktycznej. 

2. Wnioski dotyczące przykładów świadczących o rażącym niewywiązywaniu się 

przez nauczyciela-wychowawcę ze swych obowiązków rodzice uczniów danej klasy 

zgłaszają dyrektorowi. Dyrektor sprawdza zasadność zarzutów i podejmuje decyzję 

o ewentualnej zmianie. 
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3. We wszystkich przypadkach spornych pomiędzy dyrektorem i pracownikami Zespołu, 

dyrektorem i rodzicami należy zwrócić się do organu prowadzącego Zespół, jeśli 

dotyczą one spraw organizacyjnych, a do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – 

jeśli dotyczą spraw pedagogicznych. 

 

§ 14 

Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zasad i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole; 

2) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikacji i promowania oraz procedur 

przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianu; 

3) rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowań, postępów 

i przyczyn trudności w nauce; 

4) uzyskania informacji i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci; 

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii 

na temat pracy szkoły; 

6) udziału w pracach Rady Rodziców w zakresie jej kompetencji. 

 

§ 15 

Szkoły i przedszkole wchodzące w skład Zespołu organizują spotkania z rodzicami, 

stwarzając możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. 

 

§ 16 

1. W skład pracowników Zespołu wchodzą nauczyciele przedszkola, szkoły 

podstawowej i gimnazjum oraz pracownicy administracji i obsługi. 

2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą – są 

odpowiedzialni za jakość tej pracy i powierzonych ich opiece uczniów. 

3. Szczegółowe obowiązki nauczyciela określa Statut szkoły podstawowej, gimnazjum, 

przedszkola. 

 

§ 17 

Zadania pracowników administracyjnych i obsługi określa „Zakres czynności” opracowany 

dla każdego pracownika. 
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§ 18 

1. Zespół prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującą instrukcją kancelaryjną MEN. 

2. Zespół przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydania świadectw i ich 

duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 19 

1. Szkoła ma własny sztandar i ceremoniał. 

2. Ceremoniał szkolny z wykorzystaniem sztandaru: 

1) uroczystości z udziałem sztandaru na terenie szkoły: 

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

b) ślubowanie uczniów klas pierwszych podstawowej i gimnazjum, 

c) Święto Patrona Szkoły, 

d) pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, 

e) uroczyste zakończenie roku szkolnego; 

2) uroczystości z udziałem sztandaru poza terenem szkoły: uroczystości 

organizowane przez administrację państwową i samorządową oraz uroczystości 

patriotyczno-religijne. 

 

§ 20 

Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami 

 

§ 21 

1. Na zasadach określonych w ustawie w Szkole mogą działać stowarzyszenia 

i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. 

2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 

 

§ 22 

Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Zespołu Szkół jest Rada 

Pedagogiczna Zespołu Szkół. 

 

§ 23 

Zasady oceniania obowiązujące w Zespole Szkół zostały zawarte w statucie Szkoły 

Podstawowej w Biedrusku. 
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§ 24 

Realizacja projektu edukacyjnego 

1. Uczniowie klas gimnazjalnych biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt 

edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych źródeł. Zakres 

tematyczny projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania, określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum, lub wykraczać poza te 

treści. Szczegółowe warunki realizacji projektu określa dyrektor gimnazjum 

w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

2. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela 

i obejmuje następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego, 

b) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji, 

c) wykonanie zaplanowanych działań, 

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu. 

3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) 

o warunkach realizacji projektu. 

4. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego  oraz temat projektu 

wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

5. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego 

w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. W tym 

przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum, w miejscu przeznaczonym na wpisanie 

informacji o udziale ucznia w realizacji projektu, wpisuje się „zwolniony” 

lub „zwolniona”. 

 

 

Statut został uchwalony w dniu 27 listopada 2017 r  - uchwała Rady Pedagogicznej nr 

4/2017/2018 
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