
 

 

 

 

STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH 

W KLWOWIE 

 

 

 

Podstawa prawna opracowania: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 

z późn. zm.); 

 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189               

z późn. zm.); 

 oraz wydane na podstawie w/w ustaw rozporządzenia ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Pełna nazwa zespołu brzmi: Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie, zwany dalej 

„Zespołem” , w skład którego wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Klwowie, zwana dalej „Szkołą”  

2) Przedszkole w Klwowie, zwane dalej „Przedszkolem”.  

 

§ 2. 

1. Siedzibą Zespołu jest miejscowość Klwów. 

2. Adres Zespołu: ul. Przysuska 4, 26-415 Klwów 

3. Adres Przedszkola: ul. Sportowa 2, 26 – 415 Klwów 

4. Zespół używa pieczęci nagłówkowej w brzmieniu: 

Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 

ul. Przysuska 4, 26-415 Klwów 

REGON 141549343   NIP 601 006 50 04 

 

§ 3. 

1. Organem prowadzącym dla Zespołu jest Gmina Klwów, 

2. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Klwów, prowadzącą działalność finansową  

w formie: 

1) Szkoła  – jako jednostka budżetowa, 

2) Przedszkole – jako zakład budżetowy. 

3. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Zespół Obsługi Szkół Samorządowych  

w Klwowie.  

4. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 

§ 4. 

Zespół jest jednostką publiczną która: 

1. w Przedszkolu:  

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową 

wychowania przedszkolnego; 
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2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ 

prowadzący; 

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.  

2. W Szkole podstawowej: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; 

5) realizuje ramowy plan nauczania;  

6) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów, o których mowa w ustawie;  

7) umożliwia uzyskanie świadectw państwowych. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Zespołu Szkół Samorządowych 

§ 5. 

1. Celem Zespołu jest w szczególności:  

1) realizacja prawa dzieci i młodzieży do kształcenia się, wychowania i opieki, odpowiednio 

do wieku i osiągniętego rozwoju, w poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz 

poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na 

wartości kultur Europy i świata; 

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie 

go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;  

3) zapewnienie pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, zgodnie  

z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 

4) wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 

 

§ 6. 

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:  

1) rozbudzenie aktywności poznawczej i twórczej; 
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2) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacji 

poprzez dobór i realizację odpowiednich programów nauczania; 

3) zapewnienie uczniom możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz specjalnych form pracy dydaktycznej, m.in. poprzez dostosowanie treści, metod 

i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów; 

4) ukierunkowanie rozwoju emocjonalnego ucznia i jego wrażliwości na problemy społeczne 

oraz zapoznanie z mechanizmami i procesami życia społecznego; 

5) uświadomienie potrzeb prospołecznych, prorodzinnych, prozdrowotnych 

i proekologicznych zachowań ucznia; 

6) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez 

naukę rodzinnego języka oraz własnej historii i kultury; 

7) organizowanie zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia; 

8) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do zespołu szkół; 

9) organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów niepełnosprawnych; 

10) zapewnienie odpowiedniej opieki w czasie zajęć lekcyjnych, przerw oraz imprez 

turystyczno-krajoznawczych organizowanych poza szkołą;  

11) wspomaganie dzieci będących w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej; 

2. Szczegółowe cele i zadania Przedszkola oraz Szkoły podstawowej regulują odpowiednio 

ich statuty. 

§ 7. 

1. Zespół zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie organizowanych przez 

siebie zajęć. 

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 

3. Zespół zapewnia organizację wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych oraz 

dydaktycznych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zespół organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą 

i odpłatnością rodziców.  

5. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek i teren 

szkolny są objęte nadzorem kamer CCTV, umożliwiających rejestrację obrazu, a nauczyciele 

i pracownicy mają obowiązek reagować na osoby obce przebywające na terenie Szkoły. 

6. Rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem poszanowania prywatności  

i intymności uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły. 
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§ 8. 

1. W Zespole nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani 

podawania farmaceutyków, za wyjątkiem czynności z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor zespołu 

informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania 

dziecka ze Szkoły. 

3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem 

rodziców. 

§ 9. 

Do realizacji zadań statutowych Zespół zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki; 

3) świetlicy szkolnej; 

4) hali sportowej i sali gimnastycznej oraz urządzeń sportowych;  

5) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych; 

6) stołówki. 

Rozdział III 

Organy Zespołu Szkół Samorządowych 

 

§ 10. 

1. Organami Zespołu Szkół Samorządowych są: 

1) Dyrektor Zespołu – zwany dalej Dyrektorem, 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu, 

3) Rada Rodziców Zespołu, 

4) Samorząd Uczniowski. 

§ 11. 

1. Zespołem kieruje wspólny dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola dyrektor Zespołu, który 

reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników 

Zespołu. 

2. W Zespole działa wspólna dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola rada pedagogiczna, która 

jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki.  
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3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.  

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

 

Dyrektor Zespołu 

§ 12. 

1. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a przypadku 

braku wicedyrektora - inny nauczyciel Zespołu, wyznaczony przez Wójta Gminy Klwów na 

wniosek dyrektora. 

3. Dyrektor Zespołu w szczególności: 

1) kieruje działalnością zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz; 

2) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

3) realizuje zadania wynikające z zarządzeń organów nadzorujących szkołę;  

4) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, m.in.: 

a) organizuje pracę sekretariatu, odpowiada za dokumentację placówki, 

b) sporządza arkusz organizacji Zespołu, 

c)  sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące  

w obwodzie Zespołu, 

5) odpowiada za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego  

i szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

6) odpowiada za organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych; 

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

specjalnego ucznia; 

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem uczniom, wychowankom i nauczycielom 

bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową  

i gospodarczą obsługę szkoły; 

10) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;  

11) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
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wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

12) współpracuje z pielęgniarką albo innymi osobami (instytucjami) sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą; 

4. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując w szczególności następujące zadania:  

1) ocenia stan i warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu; 

2) analizuje i ocenia efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

innej działalności statutowej Zespołu; 

3) udziela pomocy nauczycielom Zespołu w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

4) inspiruje nauczycieli Zespołu do podejmowania innowacji pedagogicznych, metodycznych 

i organizacyjnych; 

5) czuwa nad prawidłową realizacją szkolnych programów nauczania; 

6) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez nauczycieli zasad oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów; 

7) analizuje wyniki egzaminów zewnętrznych oraz wykorzystuje je do oceny jakości 

kształcenia w szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub 

doskonalące w tym zakresie;  

8) nadzoruje przestrzeganie statutu Zespołu; 

9) czuwa nad przestrzeganiem praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianiem wiedzy  

o tych prawach; 

10) zapewnia uczniom Zespołu bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania  

i opieki; 

11) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności poprzez organizowanie 

szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia 

nauczycieli; 

12) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy oraz 

informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;  

13) obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczycieli Zespołu; 

5. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły. 

6. Podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać 

w danym roku szkolnym. 
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7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli  

i pracowników nie będących nauczycielami. 

8. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród dyrektora oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  

i innym pracownikom Zespołu; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników 

Zespołu.  

9. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców  

i samorządem uczniowskim.  

10. Stwarza w Zespole atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości. 

11. Rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia. 

 

Rada Pedagogiczna 

§ 13. 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu realizującym statutowe zadania 

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.  

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w Zespole. 

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym semestrze w związku z klasyfikacją i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego zespół albo co najmniej 1/3 członków 

rady pedagogicznej.  

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady – nie później niż 5 dni przed zebraniem.  

8.  Powyższy termin nie dotyczy zwołania nadzwyczajnego posiedzenia rady pedagogicznej.  
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§ 14. 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy zespołu, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich 

projektów przez radę rodziców,  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy szkoły; 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego Zespołu; 

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

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) zestaw programów wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania.  

3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub jego zmian oraz uchwala statut.  

4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków.  

5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  

6. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.  

7. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady 

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

nauczycieli i innych pracowników Zespołu. 

 

§ 15. 

1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole.  
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2. W przypadku określonym w ust. 1, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną 

w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.  

 

Rada Rodziców 

§ 16. 

1. W Zespole działa wspólna dla szkoły podstawowej i przedszkola rada rodziców, 

stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci. 

2. Zasady tworzenia rady rodziców określają odrębne przepisy.  

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  

ze statutem Zespołu. 

 

§ 17. 

1. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań Zespołu; 

2) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności Zespołu, a także ustalanie 

zasad wydatkowania tych funduszy; 

3) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Zespołu, rzeczywistego 

wpływu na działalność szkoły; 

4) wnioskowanie do dyrektora, lub wyrażenie zgody na wniosek innego organu szkoły na 

wprowadzenie obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów Zespołu oraz określanie 

w porozumieniu z dyrektorem Zespołu, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  

i samorządu uczniowskiego wzoru tego stroju;  

5) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły; 

6) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

7) opiniowanie podjęcia działalności w Zespole przez stowarzyszenia lub inne organizacje; 

8) opiniowanie harmonogramu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych na dany rok szkolny; 

9) opiniowanie ustalonego przez radę pedagogiczną zestawu podręczników lub innych 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 
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§ 18. 

1. Rada rodziców ma prawo występować do organu prowadzącego, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw Zespołu. 

2. Rada rodziców, na wniosek dyrektora, opiniuje pracę nauczyciela za okres stażu w celu 

ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu 

zawodowego. 

§ 19. 

Zasady współdziałania organów oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa 

Statut Szkoły Podstawowej oraz Statut Przedszkola. 

 

§ 20. 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, organizowane są stałe 

spotkania z rodzicami. 

 

Rozdział IV 

Organizacja Zespołu Szkół Samorządowych 

 

§ 21. 

1.  W Przedszkolu funkcjonują oddziały przedszkolne, mieszane dla dzieci w wieku 3 do 5 lat. 

2.  W Szkole funkcjonują oddziały rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 

dla dzieci 6-letnich. 

3.  Cykl kształcenia w Szkole trwa 8 lat i jest podzielony na dwa etapy edukacyjne: 

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III; 

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII; 

4. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

5. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez 

organ prowadzący. 
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§ 22. 

1. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3. Szczegółowy zakres czynności wicedyrektora, w tym zadania związane ze sprawowaniem 

nadzoru pedagogicznego określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora 

Zespołu. 

§ 23. 

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może uczęszczać dziecko, 

które ukończyło 2,5 roku. 

3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  

4. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.  

 

§ 24. 

1. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek 

dyrektora Zespołu i rady rodziców. 

2. Rada Gminy ustala wysokość opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i sposób odpłatności za 

korzystanie z wyżywienia. 

 

§ 25. 

1. Szczegółową organizację pracy Przedszkola oraz Szkoły regulują odpowiednio ich statuty. 

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

arkusz organizacyjny Szkoły i Przedszkola opracowany przez dyrektora Zespołu. 

 

§ 26. 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 

cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację uczniów zdolnych. 
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§ 27. 

1. Zespół organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, uczniom ich 

rodzicom oraz nauczycielom.  

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

 

Rozdział V 

 Nauczyciele i inni pracownicy 

 Zespołu Szkół Samorządowych 

 

§ 28. 

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi według 

arkusza organizacji.  

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają 

odrębne przepisy. 

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy. 

4. Szczegółowy obowiązki  i zakres zadań dla poszczególnych stanowisk pracy ustala 

dyrektor kierując się organizacją i potrzebami szkoły. 

5. Szczegółowe obowiązki i zakres zadań nauczycieli określają statuty poszczególnych 

jednostek wchodzących w skład Zespołu. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 29. 

1. Zespół Szkół Samorządowych prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

§ 30. 

Zmiany Statutu dokonywane są w formie pisemnej w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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§ 31. 

Upoważnia się Dyrektora szkoły do publikowania jednolitego tekstu Statutu po każdej jego 

nowelizacji. 

§ 32. 

Dotychczasowy Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie traci moc z dniem 

uchwalenia niniejszego tekstu Statutu.  

 

 

Niniejszy tekst Statutu ZSS w Klwowie został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

Samorządowych w Klwowie Nr 9/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017r. i znowelizowany Uchwałą 

nr 2/2019/2020 z dnia 26 sierpnia 2019r 

 

  


