
STATUT 
ZESPOŁU  SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO 

W OBRZE 
 

 
 

ROZDZIAŁ  I 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  
§ 1 

Zespół nosi nazwę: 
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OBRZE zwany dalej „ZESPOŁEM” 
   

§ 2 

Siedziba Zespołu znajduje się w Obrze. 
Adres: ul. Szkolna 19,  64 – 211 Obra 
  

§ 3 

 W skład Zespołu wchodzą: 
1.Przedszkole w Obrze zwane dalej  „Przedszkolem”. 
2. Szkoła Podstawowa im. Misjonarzy Oblatów z klasami I-VIII zwana dalej „Szkołą 
Podstawową”.  
3. Do 31 sierpnia 2019r. klasy dotychczasowego Gimnazjum im. prof. Tadeusza 
Tuszewskiego w Obrze zwane dalej ,,Gimnazjum”. 
  

§ 4 

 Ilekroć w Statucie jest mowa o: 
1. Statucie bez bliższego określenia – rozumie się przez to Statut Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego w Obrze, 
2. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Wolsztyna, 
3. Organie prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Obrze – rozumie się przez to 

Gminę Wolsztyn, 
4. Organie nadzoru pedagogicznego – rozumie się przez to Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty, 
5. Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Obrze. 
  

§ 5 

 Do obwodu Zespołu należą następujące miejscowości: Obra, Nowa Obra, Jażyniec, do 31 
sierpnia 2019r.  Świetno, Wilcze, Rudno i Zacisze. 
  

§ 6 
 Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Wolsztyn. 
  

§ 7 
Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 
  

§ 8 
Obsługę i nadzór w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych 
Zespołu prowadzi Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w 
Wolsztynie. 
  

 
§ 9 

 Zespół działa z mocy aktualnych przepisów prawa, a w szczególności: 
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Ustawy Prawo oświatowe,  
Ustawy  Karta Nauczyciela,  
Konwencji o prawach dziecka,  
wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka  
i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
a także przepisami wykonawczymi. 

 
ROZDZIAŁ  II 

 INFORMACJE O ZESPOLE 
  

§ 10 
 

Przedszkole jest placówką nieferyjną funkcjonującą przez cały rok szkolny z przerwami 
ustalonymi przez  Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców i organem prowadzącym. 

1. Przedszkole jest czynne: 

a. Oddział 9,5–godzinny od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez 
Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców. 

b. Oddział 5-godzinny - pięć godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 
ustalonych przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców. 

2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci 
które ukończyły 2,5 roku. 

4. Przedszkole jest jednostką  budżetową, której działalność finansowana jest przez: 

a. Gminę Wolsztyn 

b. rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu 

5. Świadczenia udzielane przez przedszkole polegają na zapewnieniu opieki i realizacji 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonego przez MEN. 

6. W przedszkolu istnieje możliwość organizowania zajęć dodatkowych dla dzieci za zgodą 
Dyrektora na wniosek rodziców i dodatkową opłatą.                         

7. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowany jest do potrzeb i możliwości  rozwojowych 
dzieci i trwa od 15 do 30 minut. 

8. Organizację i termin zajęć dodatkowych ustala Dyrektor. 

9. Sposób dokumentowania zajęć w Przedszkolu określają odrębne przepisy. 

10. Szczegóły organizacji i funkcjonowania przedszkola  określa załącznik nr 1 
,,Przedszkole”. 

 
 

§ 11 

 
 Szkoła Podstawowa prowadzi zajęcia w klasach I – VIII. 

1. Rekrutację uczniów przeprowadza się w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego. 

2. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 
kalendarzowym,            w którym dziecko kończy 7 lat.                                 

3. Na wniosek rodziców naukę w Szkole Podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 
w  danym  roku kalendarzowym kończy 6 lat 

4. Nauka odbywa się w dwóch etapach kształcenia: 
a. klasy I – III 
b. klasy IV – VIII 

5. W szkole  podstawowej mogą być organizowane  zajęcia pozalekcyjne zgodnie z 
zainteresowaniami uczniów. 

6. Zasady organizacji ww. zajęć  określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców, 
Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną. Sposób dokumentowania tych zajęć 
określają odrębne przepisy. 
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§ 12 
 
1.  Od 1 września 2017r. prowadzone są zajęcia w klasach II – III dotychczasowego 
gimnazjum, a od 1 września 2018r. w klasach  III dotychczasowego gimnazjum . 
2. W klasach dotychczasowego gimnazjum organizowane są zajęcia dodatkowe zgodnie  
z  potrzebami uczniów. 
3. Zasady organizacji zajęć dodatkowych określa Dyrektor w porozumieniu z Radą 
Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną. Sposób dokumentowania tych 
zajęć określają odrębne przepisy. 
 
 

ROZDZIAŁ  III 
 CELE I ZADANIA ZESPOŁU 

  
§ 13 

 
Zespół realizuje  cele i zadania określone  w Ustawie  Prawo Oświatowe oraz  przepisach 
wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
   

§ 14 
 

1. W Przedszkolu realizowane są cele określone w  przepisach prawa,  a   w szczególności 
zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na: 

- wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka; 

- zapewnieniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z trudnościami i 
deficytami; 

- umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej                  
i religijnej; 

- sprawowania opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb. 

2. Zadania wynikające w powyższych celów realizowane są w ramach następujących 
obszarów edukacyjnych: 

- zapewnienia opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i 
zdrowym środowisku;   

- uwzględniania indywidualnych potrzeb dziecka;  

- troski o zapewnienie równych szans, umacniania wiary we własne siły i możliwości    
osiągania sukcesów; 

-  stwarzania warunków do rozwoju samodzielności, dążenia do osiągania celów; 

- podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 

- rozwijania wrażliwości moralnej; 

- kształtowania umiejętności obserwacji, ułatwiania rozumienia zjawisk w otoczeniu  
przyrodniczym, społecznym, kulturowym dziecka; 

- rozbudzania ciekawości poznawczej, zachęcania do aktywności badawczej i  
wyrażania własnych myśli oraz przeżyć; 

- rozwijania wrażliwości estetycznej, tworzenia warunków do rozwoju wyobraźni, 
 fantazji plastycznej, muzycznej i ruchowej; 

- zapewnienia warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego 
postępowania            i zachowań prozdrowotnych. 

   
§ 15 

 
Szkoła Podstawowa i klasy dotychczasowego Gimnazjum realizują cele i zadania określone 
w  przepisach prawa, a w szczególności: 

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły 
podstawowej i gimnazjum poprzez: 
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- realizację szkolnego zestawu programów; 

- atrakcyjny i nowatorski proces nauczania; 

- organizację form pracy pozalekcyjnej; 

- organizację pomocy specjalistycznej dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi; 

- organizację nauczania indywidualnego; 

- organizację innych zajęć sprzyjających zdobywaniu wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do pomyślnego zdania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu 
gimnazjalnego i uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; 

- organizację nauki religii i etyki (na życzenie rodziców i w oparciu o obowiązujące 
przepisy). 

2. Kształtowanie środowiska wychowawczego przez: 
- realizację programu wychowawczo – profilaktycznego; 
- zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej; 
- współpracę z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) uczniów; 
- systematyczne diagnozowanie i monitorowanie postaw uczniów. 

3. Sprawowanie opieki nad uczniami przez: 
 -     organizację pracy świetlicy szkolnej; 

- organizację międzylekcyjnych dyżurów nauczycielskich; 

- organizację innych form opieki nad uczniami w zależności od ich potrzeb w 
 porozumieniu z Radą  Pedagogiczną i Radą Rodziców. 
 
 

ROZDZIAŁ  IV 
 ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE 

   
§ 16 

 Organami  Zespołu  są: 

1. Dyrektor Zespołu, 

2. Rada Rodziców, 

3. Rada Pedagogiczna, 

4. Samorząd Uczniowski, 
  

§ 17 
 Dyrektor Zespołu:  

1. Kieruje działalnością Zespołu  oraz reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Sprawuje nadzór pedagogiczny z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy Prawo 

oświatowe. 

3. Sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego 
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

4. Realizuje uchwały  Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 
stanowiących. 

5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

6. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 
w czasie zajęć organizowanych przez Zespół. 

7. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych i 
egzaminów klas VIII. 

8. Stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie 
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i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i 
innowacyjnej Zespołu.  

9. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego dzieci.  

10. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i 
pracowników nie będących nauczycielami. 

11. W szczególności decyduje w sprawach: 

a. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,   

b. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 
    pracownikom Zespołu, 

c. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  w 
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz   pozostałych 
pracowników Zespołu. 

  
12. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

13. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 
Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 
 

14. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu zastępuje go Wicedyrektor Zespołu, 
jeśli jest to niemożliwe to inny nauczyciel Zespołu, wyznaczony przez dyrektora lub 
organ prowadzący. 

   
§ 18 

 Rada Rodziców:  
 

1. Rada rodziców jest organem społecznym Zespołu i stanowi reprezentację rodziców 
dzieci uczęszczających do Zespołu. 
 

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 
wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców dzieci uczęszczających do 
danego oddziału. 

 
3. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
 
 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który posiada w swojej 
dokumentacji. 
 

5. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności: 
- uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo -
profilaktycznego Zespołu, 
- występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu, 
- opiniowanie statutu Zespołu, 
- opiniowanie programów wychowania przedszkolnego, 
- opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora, 
- wyrażanie opinii w sprawie programów nauczania, 
- na wniosek dyrektora rada rodziców opiniuje prace nauczyciela za okres stażu w 
celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny 
stopień awansu zawodowego. 



 

 

6 

 
6. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania 
funduszy rady rodziców określa regulamin. 
 

7. Rada rodziców ma prawo do wyrażania i przekazywania informacji (opinii) organowi 
sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu, na temat pracy 
Zespołu. 

 
8. Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania, a także stale z 

nią współpracuje osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.  
 

 
§19 

 
 Rada Pedagogiczna:  
 
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji statutowych 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 

2. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W zebraniach rady 
mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, 
za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

 
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu. 
 
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym półroczu  i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. 
 
5. Zebrania mogę być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu 
prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

 
6. Przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania rady 

pedagogicznej,  
a także jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i 
porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej. 

 
7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

- zatwierdzanie planów pracy Zespołu, 
- podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
- uchwalanie regulaminu swojej działalności, 
- podejmowanie uchwal w sprawie skreślenia dziecka z listy uczniów, 
- przygotowanie projektu statutu Zespołu  lub jego zmian, zatwierdza statut i jego  
zmiany, 
- ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad  
zespołem przez dyrektora i wicedyrektora. 
 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczegolności: 
- organizację pracy Zespołu, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, 
- projekt planu finansowego Zespołu, 
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- propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 
ramach wynagrodzenia, a także dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, 
- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień. 
 

9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji 
dyrektora. 
 

10. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy jej członków. 

 
11. Zebrania rady są protokołowane. 

 
 

12. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady 
pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a 
także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 
 

13. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona 
niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadomić o tym organ prowadzący i sprawujący 
nadzór pedagogiczny. 

 
14. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności.  

 
§ 20 

 Samorząd Uczniowski: 
  

1. Samorząd Uczniowski składa się z przedstawicieli wszystkich klas Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum. 

2. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego i jego Organów określa 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i klas dotychczasowego 
Gimnazjum.   

 
 
 

§ 21 
 

       Zasady współdziałania organów zespołu:  

 
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Zespołu, który 

zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania 
decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty,  
statutem Zespołu i regulaminami. 
 

2. Dyrektor gwarantuje prawidłowy przebieg informacji między organami zespołu. 
 

3. Organy zespołu mogą nawzajem kierować do siebie wnioski i opinie dotyczące 
wszystkich spraw zespołu. 

 
4. Organy mogą spotykać się na wspólnych zebraniach. 

 
5. Organy zespołu mogą zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli innych 

organów czy organizacji . 
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§ 22 
 
Sposoby rozwiązywania sporów między organami Zespołu:  
 

1. Organy Zespołu działają zgodnie z prawem. 

 

2. Podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów. 

 

3. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy organami przedszkola czynnikami 

rozstrzygającymi są: 

- Rada Pedagogiczna a Dyrektor Zespołu - organ prowadzący w porozumieniu z 
organem nadzorującym, 
- Rada Pedagogiczna a Rada Rodziców - Dyrektor Zespołu, 
- Rada Rodziców a Dyrektor - Rada Pedagogiczna oraz organ prowadzący w 
porozumieniu z organem nadzorującym. 
 

4. Sposoby rozwiązywania sporów w przypadku: 

-   dzieci – dzieci – rozstrzyga Samorząd Uczniowski, wychowawca, nauczyciel, 
pedagog szkolny, 
-   dzieci – nauczyciel – rozstrzyga wychowawca, pedagog,  dyrektor, 
- zespół oddziałowy – nauczyciel – rozstrzyga wychowawca, pedagog, Rada 
Pedagogiczna, Dyrektor 
- nauczyciel – rodzic – rozstrzyga wychowawca, pedagog, dyrektor, 
- nauczyciel – nauczyciel – rozstrzyga rada pedagogiczna, dyrektor , 

            - nauczyciel - pracownik administracji i obsługi – rozstrzyga dyrektor, 
            - nauczyciel - Dyrektor – rozstrzyga Rada Pedagogiczna, organ prowadzący,  
                organ    sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 

5. W negocjacjach między stronami mogą brać udział psycholog, negocjator, 
przedstawiciele Związków Zawodowych, Rady Rodziców. 

 
6. Wszystkim stronom konfliktu od rozstrzygnięcia sporu przysługuje odwołanie w formie 

pisemnej w ciągu 14 dni do dyrektora Zespołu. 

 
ROZDZIAŁ  V 

ORGANIZACJA ZESPOŁU 
 

§ 23 
 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem 
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 
nauczania – do dnia 10 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza 
organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku. 
 

2. W arkuszu organizacji  Zespołu zamieszcza się  informacje zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 
przedszkoli. 
 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu Dyrektor, z uwzględnieniem 
zasad zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 
zajęć edukacyjnych. 
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§ 24 

 
1.Dla uczniów niepełnosprawnych mogą być organizowane oddziały integracyjne. Zasady 
tworzenia oddziałów integracyjnych określają odrębne przepisy. 

 
2. Zespół udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  Dzieci i uczniowie  mogą korzystać z zajęć specjalistycznych, 
takich jak: 
1)  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
2)  zajęcia logopedyczne, 
3)  gimnastyka korekcyjna, 
4)  kółka zainteresowań. 
 

3. Zasady korzystania z zadań wymienionych w punkcie 2 określają odrębne przepisy. 
 

4.Zespół organizuje zajęcia pozalekcyjne. 
 
5.Zakres i rodzaj zajęć ustala corocznie Dyrektor z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 
uczniów oraz możliwości organizacyjnych Zespołu. 

 
§ 25 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział. 

2. Podstawową formą pracy w pierwszym etapie edukacji (klasy I-III) jest nauczanie 
zintegrowane. 
3.  Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel 
prowadzący  
     te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie 
     zajęć. 

 
4. Podstawową formą pracy w oddziałach IV-VIII Szkoły Podstawowej i II-III 

dotychczasowego Gimnazjum jest system klasowo-lekcyjny. 
 
5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
 
6. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
 
7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

 
8. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 
modyfikowanie w miarę potrzeb. 

 
§ 26 

 
1.Dyrektor może tworzyć zespoły nauczycieli danego etapu kształcenia, zespoły 
przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje 
przewodniczący powoływany przez dyrektora Zespołu, na wniosek zespołu. 
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§ 27 
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w przedszkolu lub w szkole ze względu na 
czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, Zespół organizuje świetlicę. 
 
2.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach  wychowawczych. 
 
3.Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 
 
5.Pierwszeństwo w zapisie mają uczniowie dojeżdżający, uczniowie rodziców pracujących. 
 
6.W świetlicy mogą przebywać uczniowie nie zapisani, ale muszą przestrzegać regulaminu 
świetlicy. 
 
7.Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne (nie dotyczy dożywiania). 
 
8.Czas pracy świetlicy dostosowany jest do czasu pracy szkoły, przyjazdu i odjazdu uczniów 
dojeżdżających. 
 
9.Do głównych zadań należy: 

 organizowanie pomocy w nauce, 

 rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy umysłowej, 

 organizowanie gier, zabaw ruchowych, 

 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny                      
i czystości, 

 rozwijanie samodzielności i samorządności. 
 

10.Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
szkoły. 
 
11.W świetlicy prowadzi się dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami. 
 
12.Zasady zachowania uczniów w świetlicy ustala wewnętrzny regulamin świetlicy. 
 
 
 

 
§ 28 

 
1.W Zespole funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wszystkim dzieciom  ciepłe 
posiłki. 
 
2.Dzienną stawkę żywieniową ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z intendentem, a 

następnie zostaje ona zatwierdzona przez Burmistrza Wolsztyna. 

3.Opłaty za żywienie uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) na konto Zespołu podane  

w podpisanej umowie. 

4.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, stawka żywieniowa i opłata za 

świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, podlega 

zwrotowi za każdy dzień nieobecności, począwszy od dnia, w którym do godziny 8.00 

skutecznie powiadomiono zespół o nieobecności dziecka.  

5.Uczniowie, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z 
posiłków finansowanych z funduszy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie i Siedlcu. 
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6. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej określa Załącznik nr 2 ,,Stołówka szkolna”. 

 
 

§ 29 
 
1.W Zespole funkcjonuje biblioteka szkolna z Multimedialnym Centrum Informacji, która 
wspomaga realizację zadań szkoły zgodnie z jej potrzebami. 
2. Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa Załącznik nr 3 ,,Biblioteka szkolna”. 

  
§ 30 

W Zespole organizowane są wyjazdy i wycieczki szkolne. Zasady organizacji wyjazdów i 
wycieczek szkolnych zawiera ,,Regulamin wycieczek szkolnych”. 
 

 
§ 31 

 
Podziału uczniów na oddziały dokonuje Dyrektor Zespołu na podstawie wniosków rodziców 
oraz  opinii wychowawców i pedagoga szkolnego. 
 
   

§ 32  

 
Zespół realizuje swoje zadania statutowe w zakresie dydaktyczno-wychowawczym  w oparciu o: 

1. Program wychowawczo – profilaktyczny  Zespołu. 

2. Program wychowania przedszkolnego. Wyboru programu wychowania w przedszkolu 

dokonuje nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem  

i zwraca się z prośbą o dopuszczenie go do realizacji. 

3. Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów  Szkoły Podstawowej i klas 

dotychczasowego  Gimnazjum - określony w załączniku  nr 4. 

4. Szkolne programy nauczania. Wyboru programu nauczania w szkole dokonuje 

nauczyciel (nauczyciele)  i zwraca się z prośbą o dopuszczenie go do realizacji i ujęcie w 

szkolnym zestawie programów nauczania. 

 
 

ROZDZIAŁ  VI 
 UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE 

  
§ 33 

 
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 do 6 lat. 
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wychowankiem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 
lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 9lat. 

3. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

  
  

§ 34 
 

1. Do Zespołu uczęszczają dzieci mieszkające w jego obwodzie. 
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2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez  
dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor w oparciu o 
obowiązujące przepisy. 

4. W uzasadnionych przypadkach do Zespołu mogą uczęszczać uczniowie mieszkający 
poza 

     obwodem szkolnym. 
     Przyjęcie dzieci spoza obwodu nie może dezorganizować  pracy Zespołu. 

5. Zasady rekrutacji do Przedszkola określa Regulamin Rekrutacji do Przedszkola – 
Załącznik nr 5. 

6. Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej określa Regulamin Rekrutacji do Szkoły 
Podstawowej  – Załącznik nr 6. 
 

  
§ 35 

 
Prawa i obowiązki, system nagradzania i karania  uczniów określi Załącznik nr 7. 

  
 

ROZDZIAŁ  VII 
 PRACOWNICY ZESPOŁU 

  
 § 36 

 
 Prawa, obowiązki  oraz zadania nauczycieli  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego określa 
Załącznik nr 8. 

  
§ 37 

 
Prawa i zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego określi Załącznik nr 9. 
   
   

 
ROZDZIAŁ  VIII 

 RODZICE 
  

§ 37 

 
1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 

1) przestrzeganie Statutu, 
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne podręczniki, przybory i pomoce, 
3) zapewnienie dziecku możliwości realizacji obowiązku szkolnego, 
4) informowanie o przyczynach nieobecności i ich usprawiedliwienie, 
5) terminowe uiszczanie opłat stałych za pobyt dziecka w Przedszkolu i  opłat 

związanych z żywieniem, 
6) ponoszenie materialnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dziecko 

na  terenie Zespołu. 
  

2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego     
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego 
rozwoju. 

  
3. Rodzice mają prawo do:  
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1) uzyskania informacji o organizacji roku szkolnego, celach i zadaniach Zespołu 
na dany rok szkolny, 

2) zapoznania się z treścią Statutu i treścią Misji Zespołu, 
3) zapoznania się z programem nauczania, 
4) zapoznania się z programem wychowawczo – profilaktycznym  Zespołu, 
5) zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania uczniów, 
6) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 
7) uzyskiwania porad i wskazówek nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 
wychowawczych oraz doborze metod pomocy udzielanych dziecku, 
8) wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji 
pracy oddziału i Zespołu. 

  
 

 
ROZDZIAŁ  IX 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
   

 
§ 38 

 
 
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Zespołu: 

uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. 
2. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

1) umieszczenie Statutu na stronie internetowej szkoły; 
2) wywieszenie Statutu w pokoju nauczycielskim; 
3) udostępnienie Statutu przez Dyrektora. 

3. Przedszkole i szkoła, które wchodzą w skład Zespołu, mogą posiadać własny 
sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny. 

4. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 
5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu określają odrębne przepisy. 
6. Zespół używa pieczęci o treściach: 

1) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OBRZE 
   ul. SZKOLNA 19 64-211 OBRA 
 

2) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OBRZE 
                                                  PRZEDSZKOLE W OBRZE 

   ul. SZKOLNA 19   64-211 OBRA 
 

3) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OBRZE 
             SZKOŁA PODSTAWOWA im. MISJONARZY OBLATÓW W OBRZE 

   ul. SZKOLNA 19  64-211 OBRA 
 

4) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OBRZE 
               GIMNAZJUM im. prof. TADEUSZA TUSZEWSKIEGO W OBRZE 

    ul. SZKOLNA 19   64-211 OBRA 
 

 
 

 
 
................................................................................................................................................. 
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