
 

 

STATUT  

ZESPOŁU  

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  

w STARYCH ZAŁUBICACH  

 

 

 

 

 

 

 

Tekst ujednolicony 

Wrzesień 2022 r. 



 

Podstawa prawna  

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).,  

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm);  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694).  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356).  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 

2017 r., poz.1147).  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1591).  

9. Akt założycielski.  

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

§ 1  

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o:  

1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Załubicach, który 

tworzą: Przedszkole w Starych Załubicach i SzkołaPodstawowa im. Armii Krajowej w Starych 

Załubicach,  

2) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Starych Załubicach,  

3) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Starych Załubicach,  

4) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach 

5) dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców – należy przez to rozumieć odpowiednio 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach, Radę Pedagogiczną Szkoły 



Podstawowej w Starych Załubicach lub Radę Pedagogiczną Przedszkola w Starych Załubicach i Radę 

Rodziców Szkoły Podstawowej w Starych Załubicach, Radę Rodziców Przedszkola w Starych 

Załubicach,  

6) dzieciach, uczniach należy przez to rozumieć odpowiednio dzieci Przedszkola w Starych Załubicach 

i uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach,  

7) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,  

8) organie prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Załubicach – należy przez to 

rozumieć Gminę Radzymin,  

9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty w Warszawie.  

§ 2  

1. Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Załubicach jest Gmina Radzymin z 

siedzibą: 05-250 Radzymin, pl. Tadeusza Kościuszki 2.  

2. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach wchodzą: Przedszkole im. w 

Starych Załubicach – jednostka nieferyjna i Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych 

Załubicach – jednostka feryjna. Obydwie jednostki mają charakter publiczny.  

3. Siedzibą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach są budynki szkolne pod adresem: 

05-255 Stare Załubice, ul. Mazowiecka 40.  

4. Na pieczęciach używana jest pełna, czytelna nazwa dla poszczególnych jednostek organizacyjnych 

wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach.  

5. Tablice urzędowe jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych 

Załubicach zawierają nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i odpowiednio nazwę przedszkola bądź 

szkoły.  

§ 3  

Przedszkole i szkoła prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 4  

1. Przedszkole i szkoła są jednostkami budżetowymi i prowadzą gospodarkę finansową według zasad 

określonych dla jednostek budżetowych.  

2. Podstawą gospodarki finansowej jednostek określonych w ust. 1 jest plan dochodów i wydatków 

ustalany na podstawie przepisów o finansach publicznych.  

3. Przedszkole i szkoła prowadzą rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

4. Przedszkole i szkoła posiadają rachunki bankowe, na których gromadzone są środki finansowe.  

 

 

 



 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA  

 

§ 5  

 

1. Działalność edukacyjna zespołu jest określona przez:  

1) przedszkolny oraz szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność zespołu z 

punktu widzenia dydaktycznego,  

2) szkolny program wychowawczo-profilaktyczny (dla szkoły podstawowej) obejmujący:  

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz  

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, 

przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej 

społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

2. Edukacja w Zespole przebiega w następujących etapach edukacyjnych:  

1) wychowanie przedszkolne organizowane w przedszkolu,  

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,  

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.  

4. Zespół może realizować projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej.  

§ 6  

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności 

z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Naczelnym celem wychowania 

przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.  

2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz 

uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny 

szkoły.  

3.Szczegółowe cele i zadania przedszkola i szkoły podstawowej określają ich statuty.  

 

 



 

 

ROZDZIAŁ III  

ORGANY I ICH KOMPETENCJE  

 

§ 7  

 

1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych Szkoły Podstawowej i Przedszkola wchodzących w 

skład Zespołu.  

2. Organami zespołu są:  

1) Dyrektor,  

2) Rada Pedagogiczna Zespołu, w której skład wchodzą Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej, 

Rada 3) Rodziców Przedszkola,  

4) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej,  

5) Samorząd Uczniowski – tylko w przypadku szkoły. 

3. Kompetencje poszczególnych organów określają statuty przedszkola i szkoły podstawowej.  

4. W celu harmonijnego współdziałania organów Zespołu, a także rozwiązywania zaistniałych sporów 

niezbędne jest przestrzeganie zasady bieżącej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi 

organami na temat podejmowanych działań i decyzji.  

5. W przypadku powstania sytuacji konfliktowych Dyrektor Zespołu albo specjalnie powołany przez 

niego zespół negocjacyjny podejmują rolę mediatora w celu rozwiązania konfliktu.  

6. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora (po jednym nauczycielu przedszkola i szkoły).  

7. Organy Zespołu są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu, 

poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania placówki.  

8. Organy pracują na rzecz przedszkola i szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 

kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i 

planów pracy odpowiednio przedszkola i szkoły.  

9. Działające organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, 

podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych 

organów odpowiednio przedszkola i szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach 

bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora.  

10. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami, rozstrzyga dyrektor, po wysłuchaniu 

zainteresowanych stron.  



11. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku 

do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest 

Mazowiecki Kurator Oświaty.  

12. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku 

do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, 

jest organ prowadzący szkołę.  

§ 8  

1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem przedszkola i szkoły podstawowej.  

2. Dyrektor jest zobowiązany do:  

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady 

pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,  

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu,  

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na 

postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,  

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz 

omawiania trybu i form ich realizacji.  

3. Do zadań dyrektora należy w szczególności:  

1) kierowanie działalnością Zespołu oraz reprezentowanie jej na zewnątrz 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole,  

3) sprawowanie opieki nad uczniami szkoły oraz wychowankami przedszkola,  

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,  

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,  

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom, uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,  

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,  

8) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

9) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,  

10) kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku 

szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,  

11) dopuszczanie do użytku odpowiednio w przedszkolu oraz w szkole zaproponowanych przez 

nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,  



12) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom, rodzicom i 

nauczycielom,  

13) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,  

14) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność 

przetwarzania danych osobowych przez zespół z przepisami o ochronie danych osobowych,  

4. Dyrektor wykonuje również inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.  

5. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w 

szczególności:  

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami,  

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,  

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom,  

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników,  

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników mających status 

pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w Zespole, 

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom przedszkola i szkoły, 

8) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym, 

9) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych 

do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

10) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez przedszkole i szkołę, 

11) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

12) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie 

karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy 

naruszenia praw i dobra dziecka, 

14) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

ustawą o związkach zawodowych, 

15) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 



6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną przedszkola 

i szkoły podstawowej, radą rodziców przedszkola i szkoły podstawowej oraz samorządem 

uczniowskim. 

7. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego. 

8. Stanowisko dyrektora zespołu powierza organ prowadzący Zespół zgodnie z ustawą 

12) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie 

karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy 

naruszenia praw i dobra dziecka, 

14) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

ustawą o związkach zawodowych, 

15) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 

6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną przedszkola 

i szkoły podstawowej, radą rodziców przedszkola i szkoły podstawowej oraz samorządem 

uczniowskim. 

7. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego. 

8. Stanowisko dyrektora zespołu powierza organ prowadzący Zespół zgodnie z ustawą. 

 

§ 8a 

 

1. Radę pedagogiczną Zespołu tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.  

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:  

1) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Zespole, 

2) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

3) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola i 

szkoły.  

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 



1) organizację pracy zespołu, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,  

2) projekt planu finansowego Zespołu, 

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

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w zespole, 

5) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach  

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, 

6) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt 

się nie zgłosił, 

4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko dyrektora (po jednym nauczycielu przedszkola i szkoły wybranych w głosowaniu trybie 

tajnym). 

5. Rada pedagogiczna Zespołu przygotowuje projekt statutu Zespołu oraz jego zmian i uchwala statut 

Zespołu lub jego zmiany. 

6. Rada pedagogiczna Zespołu może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie 

z funkcji dyrektora oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w zespole. 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy jej członków w trybie jawnym, poza uchwałami podejmowanymi w sprawach związanych z 

osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Zespole, lub w sprawach związanych z opiniowaniem 

kandydatów na takie stanowisko, które podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

8. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony regulaminem. 

9. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a 

także nauczycieli i innych pracowników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rozdział IV 

ORGANIZACJA ZESPOŁU 
 

§ 9. 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 

w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

 

§ 10. 

 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego 

ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

określa odpowiednio arkusz organizacji przedszkola oraz szkoły opracowany przez 

Dyrektora. 

 

§ 11  

 

1. Religia/etyka jest prowadzona dla dzieci i uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie.  

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym 

roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.  

 

§ 12  

 



1. Zespół może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem zespołu a 

szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.  

2. Zespół może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

 

§ 13  

 

1. Dzieciom i uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie zespół udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.  

 

§ 14  

 

1. Zespół współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołominie oraz innymi 

placówkami, wspierającymi pracę przedszkola i szkoły celem:  

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających dzieciom, uczniom 

i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z 

wychowywaniem i kształceniem dzieci i uczniów.  

 

§ 15  

 

1. W zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły.  

2. Podjęcie działalności w zespole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania 

zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROZDZIAŁ V  

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU  

 

§ 16  

1. Zespół zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks 

pracy.  

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.  

4. Do zadań wszystkich pracowników należy:  

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,  

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zespole,  

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,  

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych,  

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,  

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.  

5. Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którzy w związku z wykonywaną pracą lub pełnioną 

funkcją uzyskają dostęp do danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli lub innych pracowników 

Szkoły są zobowiązani przetwarzać dane wyłącznie w celu realizacji zadań i obowiązków lub 

powierzonych im funkcji wynikających z przepisów prawa oraz zachować poufność zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo oświatowe. 

 

§ 17  

 



1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu dyrektor tworzy stanowisko 

wicedyrektora.  

2.Wicedyrektor:  

1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności;  

2) wykonuje czynności i zadania zlecone przez dyrektora,  

3) ponosi przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.  

3. Wicedyrektor w szczególności:  

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad podlegającymi mu nauczycielami i agendami szkolnymi;  

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz współdziała z dyrektorem w stwarzaniu warunków do ich 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego;  

3) współdziała z dyrektorem w zakresie realizacji uchwał Rad Pedagogicznych podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących;  

4) współdziała z dyrektorem w zakresie realizacji postanowień organów nadrzędnych;  

5) wspomaga dyrektora w realizacji statutowych zadań Zespołu, dbając o właściwą atmosferę i 

dyscyplinę pracy, odpowiedni poziom oraz wyniki nauczania i wychowania;  

6) wspomaga nauczycieli i wychowawców w realizacji ich zadań;  

7) współpracuje z dyrektorem przy opracowywaniu dokumentów programowo-organizacyjnych 

Zespołu;  

8) prowadzi stałą współpracę z Radami Rodziców, Samorządem Uczniowskim, utrzymuje kontakty z 

uczniami i ich rodzicami,  

9) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;  

10) kontroluje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w zakresie mu 

powierzonym;  

11) z upoważnienia dyrektora reprezentuje Zespół na zewnątrz.  

12) Wicedyrektor jest przełożonym służbowym pracowników Zespołu podczas pełnionego bieżącego 

nadzoru.  

4. Wicedyrektor ma prawo do: 

1) podejmowania decyzji w sprawach dotyczących procesu dydaktycznego, wychowawczego 

i opiekuńczego w zakresie mu powierzonym; 

2) formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli; 

3) wnioskowania do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych dla 

nauczycieli bezpośrednio mu podlegających; 

4) wyrażania opinii w sprawach dotyczących oceny pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej 

nauczycieli; 



5) wyrażania opinii w sprawach dotyczących pracowników niepedagogicznych; 

6) używania pieczątki osobowej z tytułem „Wicedyrektor” oraz podpisywania pism, których treść jest 

zgodna z zakresem zadań i kompetencji. 

1. Nauczyciel może być odwołany z funkcji Wicedyrektora przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

2. Nauczyciel może być odwołany z funkcji Wicedyrektora na własna prośbę, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 18  

 

1. Organem właściwym do dokonywania zmian w Statucie są Rady Pedagogiczne Przedszkola i Szkoły 

Podstawowej.  

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ 

nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.  

3. Dyrektor w ciągu 30 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.  

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

społeczności szkolnej.  

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w sekretariacie Zespołu oraz na 

stronie internetowej Zespołu.  

 


