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UCHWAŁA NR XXVII/174/12
RADY GMINY BIELINY
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Samorządowych w Bielinach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 58 ust. 6, art.60 ust.1 i art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Bieliny Nr
VIII/24/99 z dnia 11 czerwca 1999r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach, Rada
Gminy Bieliny uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Zespołowi Szkół Samorządowych w Bielinach, stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady
Gminy
Marek Nowakowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/174/12
Rady Gminy Bieliny
z dnia 20 grudnia 2012 r.

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W BIELINACH
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Funkcjonowanie Zespołu oparte jest w szczególności na następujących aktach prawnych:
1) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
2) ustawie z dnia 8 marca 19990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.)
3) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
4) ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z późn. zm.)
5) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz.624 z póżn. zm.)
2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr
256, poz.2572 z późn. zm.)
2) Szkole lub Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkól Samorządowych w Bielinach
3) Szkole Podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Bielinach
4) Gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach
5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Samorządowych
6) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, radzie Rodziców – należy przez to
rozumieć odpowiednio: Dyrektora Zespołu, Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
Samorząd Uczniowski szkół wchodzących w skład Zespołu oraz Radę Rodziców szkół wchodzących
w skład Zespołu.
7) organach Szkoły lub Zespołu – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w pkt.6
8) uczniach i rodzicach – uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu oraz ich rodziców lub prawnych
opiekunów,
9) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej
powierzono jeden z oddziałów w Zespole,
10) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Bieliny,
11) organie sprawującym nadzór pedagogiczny lub Kuratorze – należy przez to rozumieć, działającego
w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach,
12) poradni – należy przez to rozumieć poradnię psychologiczno-pedagogiczną, a także inną publiczną
poradnię specjalistyczną lub instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.
II. NAZWA ZESPOŁU
§ 2. 1. Nazwa zespołu: Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach przy ulicy Partyzantów 17, w skład
którego wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum
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2. Zespół Szkół Samorządowych– zwany w treści statutu „zespołem” stanowi jednostkę organizacyjną
gminy Bieliny, realizującą zadania oświatowe, zapewniające kształcenie, wychowanie i opiekę w szkole
podstawowej i gimnazjum.
3. Nazwa zespołu oraz szkół wchodzących w jego skład jest używana
w pełnym brzmieniu.
4. Zespół Szkół Samorządowych posługuje się nazwą:
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W BIELINACH
26-004 Bieliny, ul Partyzantów 17
III. SZKOŁY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESPOŁU
§ 3. 1. W skład zespołu wchodzą:
1) sześcioletnia szkoła podstawowa;
2) trzyletnie gimnazjum;
2. Przy Szkole Podstawowej może być tworzony oddział przedszkolny, w którym dzieci odbywają roczne
przygotowanie przedszkolne
3. Każda ze szkół wchodzących w skład zespołu stanowi publiczną szkołę, w rozumieniu ustawy.
4. Każda ze szkół wchodzących w skład zespołu, posiada własny statut, którego postanowienia nie mogą
być sprzeczne ze statutem zespołu. W razie istnienia takiej sprzeczności obowiązują postanowienia niniejszego
statutu.
5. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Samorządowych posługują się nazwami:
1) ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Bielinach
26-004 Bieliny ul. Partyzantów 17
2) ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Bielinach
26-004 Bieliny ul. Partyzantów 17
§ 4. 1. Organem prowadzącym zespół jest jednostka samorządu terytorialnego – gmina Bieliny.
2. Organ prowadzący sprawuje nadzór nad działalnością zespołu w zakresie spraw finansowych,
administracyjnych oraz wykonuje inne zadania określone ustawami.
§ 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.
IV. CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§ 6. 1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w
szczególności:
1) zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny
w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności
osobistej, moralności światopoglądowej i wyznaniowej.
2) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia .
4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.
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5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Programie
Wychowawczym Szkoły.
§ 7. 1. Zadania zespołu są realizowane poprzez:
1) Stworzenie uczniom warunków do nabywania programowej wiedzy i umiejętności.
2) Realizowanie programów wychowawczych i programów profilaktyki.
3) Realizowanie programów nauczania poszczególnych przedmiotów.
4) Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
5) Organizowanie opieki nad uczniami zespołu.
6) Umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie zajęć dodatkowych oraz
realizowanie indywidualnych programów nauczania.
7) Wspomaganie pracy opiekuńczo - wychowawczej przez pedagoga szkolnego.
8) Współpraca z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi w celu prowadzenia działań profilaktycznych
i zapobieganiu patologii społecznych.
§ 8. 1. Program wychowawczy oraz program profilaktyki zespołu obejmuje programy wychowawcze oraz
programy profilaktyki szkół wchodzących w jego skład.
2. Programy wymienione w ust. 1 uchwalają rady rodziców po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych
i samorządów uczniowskich.
§ 9. 1. Program nauczania w zespole realizowany jest poprzez realizację programów dydaktycznych,
obejmujących poszczególne przedmioty w szkołach wchodzących w skład zespołu.
2. Szczegółowe zasady systemu oceniania określane są przez wewnątrzszkolne systemy oceniania oraz
przedmiotowe systemy oceniania, stanowiące załączniki
do statutów szkół wchodzących w skład zespołu.
V. ORGANY ZESPOŁU
§ 10. 1. Organami zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
§ 11. 1. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły podstawowej i gimnazjum w rozumieniu ustawy.
2. Funkcję dyrektora zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę.
3. Dyrektor zespołu w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą zespołu oraz reprezentuje zespół na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami wchodzącymi w skład zespołu,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
4) realizuje uchwały rad rodziców i rad pedagogicznych szkół wchodzących w skład zespołu,
5) sprawuje kontrolę nad wykonaniem obowiązku szkolnego przez uczniów,
6) prowadzi dokumentację szkolną,
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły podstawowej i gimnazjum oraz ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
8) przedstawia Radom Pedagogicznym szkół wchodzących w skład zespołu, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności Zespołu,
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9) składa radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum okresowe sprawozdanie z realizacji planów
pracy Zespołu,
10) udziela Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum informacji o działalności edukacyjnej
i opiekuńczej Zespołu.
4. Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy wobec zatrudnionych
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
5. Dyrektor zespołu w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom zespołu,
3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników zespołu.
6. Dyrektor zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radami Pedagogicznymi, Radami
Rodziców i samorządami uczniowskimi szkół wchodzących w skład zespołu.
§ 12. 1. Za zgodą organu prowadzącego, w ramach posiadanych środków finansowych dyrektor zespołu
może tworzyć stanowiska kierownicze, jeśli jest to niezbędne dla właściwej realizacji zadań zespołu.
2. Powierzenia stanowiska kierowniczego i odwołania dokonuje dyrektor zespołu
po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rad pedagogicznych szkół wchodzących w skład zespołu.
3. Szczegółowego przydziału czynności dokonuje dyrektor zespołu.
§ 13. 1. W każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu działa odrębna rada pedagogiczna.
2. Rada pedagogiczna stanowi kolegialny organ szkoły.
3. Radę pedagogiczną danej szkoły tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele bez
względu na wymiar czasu pracy w tej szkole.
4. Przewodniczącym rad pedagogicznych szkół jest dyrektor zespołu.
5. Przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania rad pedagogicznych danych
szkół.
6. W zebraniach rad pedagogicznych mogą uczestniczyć z głosem doradczym goście zaproszeni przez
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej danej szkoły.
7. Uchwały rad pedagogicznych zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
8. Dyrektor zespołu przynajmniej dwa razy do roku informuje radę pedagogiczną
o działalności szkoły i dokonuje oceny pracy szkoły.
9. Zebrania rad są protokołowane.
10. Rady pedagogiczne poszczególnych szkół prowadzone są oddzielnie,
11. Dopuszcza się możliwość organizacji rad pedagogicznych wspólnych dla obydwu szkół działających
w zespole szczególnie w sprawach organizacyjnych oraz doskonalących
12. Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania danej uchwały niezwłocznie zawiadamia Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty oraz organ prowadzący. Kurator
w porozumieniu z organem prowadzącym w razie stwierdzenia sprzeczności
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z prawem uchyla uchwałę. Rozstrzygnięcie Kuratora jest ostateczne.
13. Kompetencje i zadania rad pedagogicznych szczegółowo określają statuty szkoły podstawowej
i gimnazjum z zastrzeżeniem postanowień niniejszego statutu.
§ 14. 1. W zespole działa Rada Rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum stanowiąca reprezentację ogółu
rodziców uczniów uczęszczających do tych szkół
2. Radę rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybierani w tajnych wyborach przez zebranie
rodziców uczniów danego oddziału.
3. Rady rodziców poszczególnych szkół mogą występować do rady pedagogicznej danej szkoły oraz
dyrektora zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania rady rodziców określają statuty szkół wchodzących w skład
zespołu z zastrzeżeniem postanowień niniejszego statutu.
§ 15. 1. W każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu działa odrębny samorząd uczniowski, który
tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły.
2. Samorząd opracowuje własny regulamin działania, który min. określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy
samorządu.
3. Szczegółowe zasady działania samorządu oraz jego kompetencje określają statuty szkół wchodzących
w skład zespołu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego statutu.
§ 16. 1. W sytuacjach konfliktowych spory rozstrzyga się wewnątrz zespołu,
a w szczególności:
1) spór uczeń – uczeń, rozstrzygają wychowawcy klas do których uczniowie uczęszczają i pedagodzy szkół
2) spór uczeń – nauczyciel , rozstrzyga dyrektor zespołu,
3) spór nauczyciel – nauczyciel, rozstrzyga dyrektor zespołu,
4) spór nauczyciel – dyrektor zespołu, rozstrzyga organ prowadzący szkołę lub kurator oświaty, jeżeli spór
dotyczy spraw z zakresu nadzoru pedagogicznego,
5) spór nauczyciel – pracownik zespołu, rozstrzyga dyrektor zespołu,
6) na wniosek stron w toku rozmów wyjaśniających mogą brać udział członkowie rady pedagogicznej lub
związków zawodowych nauczycieli.
2. Spory pomiędzy radami pedagogicznymi, radą rodziców, samorządami uczniowskimi szkół
wchodzących w skład zespołu wyjaśnia dyrektor zespołu,
a rozstrzyga organ prowadzący, z tym, że spory dotyczące spraw z zakresu nadzoru pedagogicznego
rozstrzyga kurator oświaty.
V. ORGANIZACJA ZESPOŁU
§ 17. 1. Podstawową jednostką organizacyjną w każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu jest oddział.
2. Zasady tworzenia oddziałów, podział oddziału na grupy oraz czas trwania zajęć regulują statuty szkół
wchodzących w skład zespołu.
3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu – dzieci podlegające
obowiązkowi szkolnemu oraz absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie
danej szkoły
4. Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do danej szkoły mogą być przyjęte dzieci z obwodu innej
szkoły za zgodą dyrektora zespołu
5. Obowiązek szkolny może być spełniony poza szkołą. Zezwolenia udziela dyrektor szkoły na wniosek
rodziców dziecka. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na
podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.
6. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych i przerw świątecznych oraz
ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
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§ 18. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają
arkusze organizacji pracy poszczególnych szkół opracowane przez dyrektora zespołu w terminie do 30 kwietnia
każdego roku, uwzględniające ramowe plany nauczania.
2. Arkusze organizacji dyrektor zespołu przygotowuje oddzielnie dla szkoły podstawowej i gimnazjum
3. Arkusze organizacji szkół zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku.
4. W arkuszach organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych przewidzianych
w ramowym planie nauczania oraz liczbę godzin finansowych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący szkołę.
5. W arkuszach podaje się również w podziale na stopnie awansu zawodowego liczbę nauczycieli
ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku
szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia
przez nauczycieli wniosków o podjecie tych postępowań.
6. Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający
organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy
VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
§ 19. 1. W Zespole Szkół zatrudnieni są nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciele
bibliotekarze, pedagodzy, nauczyciele oddziału przedszkolnego – wszyscy są określeni mianem pracowników
pedagogicznych oraz pracownicy niepedagogiczni.
2. Stan osobowy nauczycieli i innych
z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych.

pracowników

pedagogicznych

Zespołu

Szkół

wynika

3. Zasady zatrudniania pracowników zespołu określa Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela.
§ 20. 1. Nauczyciel danej szkoły prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą,
jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów
i wychowanków.
2. W czasie prowadzenia zajęć w szkole i poza nią, pełnienia dyżurów
na przerwach międzylekcyjnych, wycieczkach szkolnych i w każdej innej sytuacji, gdy jest opiekunem
uczniów, jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy dotyczących organizacji zajęć
z uczniami, związanych z ich bezpieczeństwem, nauczyciel musi również być przewidujący i właściwie
reagować na ewentualne zagrożenia,
3. Realizuje programy nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu oddziałach (grupach) według
jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizuje zadania organizacyjne wyznaczone w planie pracy danej
szkoły,
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie
zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz modyfikowanie go w miarę potrzeb. Nauczyciele
szkoły mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo –
zadaniowe.
5. Podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczki za bezpieczeństwo uczniów odpowiada
kierownik wycieczki (opiekun grupy).
6. Kierownik wycieczki odbywającej się poza terenem obwodu szkolnego zobowiązany jest do wypełnienia
kart wycieczki i uzyskania zgody rodziców i dyrektora zespołu.
7. Kierownik wycieczki wydaje polecenia uczestnikom, a w razie wypadku podejmuje decyzje tak, jak
dyrektor szkoły i w pełni za nie odpowiada.
8. Pełny zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczycieli pracujących w szkole podstawowej
i gimnazjum określają statuty tych szkół.
§ 21. 1. Każdy oddział dyrektor szkoły powierza jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.
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2. Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej
nad uczniami, przygotowanie ich do życia w rodzinie i społeczeństwie,
3. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując
ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna
opieka psychologiczno pedagogiczna
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych
oraz wychowawczych.
5. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca
opiekował się danym zespołem uczniowskim w ciągu całego etapu edukacyjnego.
§ 22. 1. W zespole szkół działa biblioteka szkoły podstawowej i gimnazjum służąca realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie.
2. Z bibliotek mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy zespołu, rodzice, a także inne osoby
na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
1) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
2) gromadzenie i opracowywanie zbiorów i zasobów multimedialnych,
3) prowadzenie zajęć czytelniczo – informacyjnych uczniów w grupach bądź oddziałach.
4. Godziny pracy biblioteki określa dyrektor zespołu tak, aby umożliwić dostęp
do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Organizację biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.
§ 23. 1. W każdej szkole działającej w zespole szkół zatrudniony jest pedagog szkolny.
2. Do obowiązków pedagoga należy:
1) Organizowanie i koordynacja zadań z zakresu profilaktyki wychowawczej, orientacji zawodowej
i działalności opiekuńczej szkoły.
2) Współpraca z wychowawcami klas w celu wykrywania wad i zaburzeń rozwojowych uczniów oraz
zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną kierowanie uczniów na badania, realizacja zaleceń
Poradni, organizowanie spotkań dla rodziców z pracownikami Poradni.
4) Organizowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej
5) Przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego, współpraca z Sądem Rodzinnym
i Opiekuńczym, Komisariatem Policji.
6) Koordynowanie udzielania pomocy materialnej uczniom, współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.
7) Interweniowanie w sytuacjach patologicznych i prowadzenie postępowania wyjaśniającego, a w sytuacjach
zagrażających zdrowiu i życiu uczniów powiadamianie, dyrektora zespołu, policji i rodziców ucznia
poszkodowanego i sprawcy.
8) Koordynowanie
profilaktycznym

respektowania

zasad

zawartych

w programie

wychowawczym

i programie

9) Organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku
kształcenia.
10) Wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki danej szkoły
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§ 24. 1. W szkołach wchodzących w skład zespołu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
2. Prawa i obowiązki innych niż nauczyciele pracowników zespołu określa ustawa
z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec tych pracowników dokonuje dyrektor zespołu.
4. Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt. 1, zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły
5. Dyrektor sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres
ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.
6. Obsługę administracyjną, kadrową i finansową prowadzi Zespół Obsługi Oświaty
w Bielinach
VII. UCZNIOWIE
§ 25. 1. Zespół prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do szkół wchodzących w skład zespołu uczęszczają uczniowie zamieszkali na terenie obwodu szkoły
podstawowej i gimnazjum podlegający obowiązkowi szkolnemu
3. Listy uczniów klas pierwszych gimnazjum tworzy Dyrektor Zespołu, biorąc pod uwagę:
1) wybór obowiązkowego drugiego języka obcego
2) miejsce zamieszkania i związany z tym harmonogram dowożenia uczniów do gimnazjum.
3) równą liczbę uczniów w każdym z oddziałów,
4) równą liczbę dziewcząt i chłopców w każdym oddziale ze względu na stosowanie podziałów na grupy
podczas niektórych zajęć.
4. Ze względu na warunki lokalowe Szkoły dopuszcza się możliwość – po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego – podziału istniejących już oddziałów na oddziały mniej liczne oraz łączenia tych oddziałów
w przypadku zaistnienia znaczącej zmiany warunków nauki.
5. Dyrektor zespołu obowiązkowo dokonuje podziału na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Dla uczniów gimnazjum organizuje się dowożenie jako zadanie własne gminy.
7. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w zespole szkół ze względu na czas pracy rodziców,
organizację dojazdów do gimnazjum lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki zespół
może organizować świetlicę.
8. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych.
9. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w zespole szkół
organizowana jest stołówka.
10. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
11. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor zespołu
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę
12. Uczniowie mogą korzystać z dofinansowania obiadów szkolnych z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bielinach.
13. Zasady dofinansowania regulują przepisy o pomocy materialnej.
§ 26. 1. Na zakończenie szkoły podstawowej uczniowie są zobowiązani przystąpić do sprawdzianu , a na
zakończenie gimnazjum do egzaminu gimnazjalnego
2. Udział uczniów w sprawdzianie i egzaminie jest obowiązkowy i stanowi warunek ukończenia szkoły
podstawowej i gimnazjum
3. Termin i warunki przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego określa dyrektor Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej.
4. Uczeń, który nie przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu powtarza ostatnią klasę.
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5. Organizacja zasady oraz przebieg egzaminu stanowią przepisy określone przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną.
§ 27. Prawa , obowiązki, kary i nagrody uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum określają statuty szkół
wchodzących w skład zespołu
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej z orłem w środku i napisem w otoku
w następującym brzmieniu
1) ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA PAWŁA II W BIELINACH
2) ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH GIMNAZJUM
IM. JANA PAWŁA II W BIELINACH
2. Szkoła używa pieczęci metalowej małej z orłem w środku i napisem w otoku
w następującym brzmieniu
1) ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA PAWŁA II W BIELINACH
2) ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH GIMNAZJUM
IM. JANA PAWŁA II W BIELINACH
3. Szkoła używa pieczęci podłużnej kauczukowej w następującym brzmieniu
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Bielinach
26-004 Bieliny ul. Partyzantów 17
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Bielinach
26-004 Bieliny ul. Partyzantów 17
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
w BIELINACH
26-004 Bieliny ul. Partyzantów 17
§ 29. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Obsługę finansowo księgową prowadzi Zespół Obsługi Oświaty w Bielinach
3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
§ 30. Każda ze szkół wchodzących w skład zespołu Szkół samorządowych posiada imię, sztandar
i ceremoniał szkolny.
§ 31. Rada pedagogiczna zespołu szkół przygotowuje projekt zmian statutu i zatwierdza go w drodze
uchwały.
§ 32. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 roku

