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Rozdział I 

PODSTAWA PRAWNA 

 

§ 1 

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 

z późn. zm.).  

2.Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  maja  2001  r.  w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 

z późn. zm.).  

  

Rozdział II 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 2 

 1.  W skład Zespołu Szkół w Starym Gralewie, zwanego w dalszej części Zespołem, 

wchodzą:   

1)  Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie zwana dalej Szkołą 

Podstawową;  

2) Publiczne Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie zwane dalej 

Publicznym Gimnazjum.  

2.  Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Starym Gralewie.  

3.  Szkoły wchodzące w skład Zespołu noszą nazwy:  

1)  Zespół  Szkół,  Szkoła  Podstawowa  im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie;  

2)  Zespół Szkół, Publiczne Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie.  

4.  Szkoła  Podstawowa  jest  6  -  letnią  publiczną  szkołą  podstawową, w  której w ostatnim 

roku nauki przeprowadza się sprawdzian.  

5. Publiczne  Gimnazjum  jest  3  –  letnim  publicznym  gimnazjum, w  którym  w  ostatnim 

roku  nauki  przeprowadza  się  egzamin,  dający  możliwość  kształcenia  w  szkołach 

ponadgimnazjalnych.  

6.  Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Raciąż.  

7. Organem  sprawującym  nadzór  pedagogiczny  nad  Zespołem  jest  Mazowiecki Kurator 

Oświaty w Warszawie.  

8.  Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu posiada odrębny statut.  
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Rozdział III 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU 

 

§ 3 

 1.  Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych  

wydanych  na  jej  podstawie,  koncentrując  się  na  prowadzeniu działalności dydaktycznej, 

wychowawczej oraz opiekuńczej.  

2.  Zespół  zapewnia  uczniom  szkół  rozwój  umysłowy,  moralny,  emocjonalny w zakresie  

i  w  zgodzie  z  ich  potrzebami  i  możliwościami  psychofizycznymi, w warunkach  

poszanowania  godności  osobistej  oraz  wolności  światopoglądowej i wyznaniowej.  

3.  Zespół  realizuje  Programy  Wychowawcze  opracowane  dla  każdej  ze  szkół 

i zaopiniowane przez Rady Rodziców i Samorządy Uczniowskie.  

4.  Zespół  realizuje  Programy  Profilaktyki  opracowane  odrębnie  dla  każdej  ze szkół 

i zaopiniowane przez Rady Rodziców i Samorządy Uczniowskie.  

5.  Szkoły  sprawują  opiekę  nad  uczniami  odpowiednio  do  ich  potrzeb  oraz posiadanych 

możliwości.  

 

§ 4 

 Zasady  wewnątrzszkolnego  oceniania  uczniów  określają  statuty  szkół wchodzących w 

skład Zespołu. 

 

Rozdział IV 

ORGANY ZESPOŁU 

 

§ 5 

 Organami Zespołu są:  

1)  Dyrektor Zespołu;  

2)  Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej, Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum;  

3)  Samorządy Uczniowskie: Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum;  

4)  Rady Rodziców: Szkoły Podstawowej,  Publicznego Gimnazjum.  
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§ 6 

1.  Dyrektor kieruje działalnością szkół, wchodzących w skład Zespołu.  

2. Dyrektor  jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w  szkołach nauczycieli  

i pracowników  administracji  oraz  obsługi i reprezentuje  Zespół  na zewnątrz.  

3.  Do zadań Dyrektora Zespołu Szkół należy w szczególności:  

1)  kierowanie  bieżącą  działalnością  dydaktyczno  -  wychowawczą i opiekuńczą 

Zespołu oraz reprezentowanie go na zewnątrz;  

2)  sprawowanie  nadzoru  pedagogicznego  oraz  ocenianie  pracy  nauczycieli 

i wychowawców  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa oświatowego;  

3)  organizowanie całości pracy dydaktycznej i wychowawczej;  

4)  sprawowanie opieki nad uczniami i zapewnienie im bezpieczeństwa;  

5)  podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do szkół;  

6)  przewodniczenie  Radzie  Pedagogicznej  Szkoły  Podstawowej i Radzie 

Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum;  

7)  realizowanie  uchwał  Rad  Pedagogicznych  podjętych  w  ramach  ich 

kompetencji;  

8)  powiadamianie  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny  oraz  organu 

prowadzącego o uchwałach Rady Pedagogicznej niezgodnych  z prawem oświatowym 

i wstrzymanie ich wykonania;  

9) powierzanie stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych oraz  

odwoływanie  z  nich  po  zasięgnięciu  opinii  organu  prowadzącego oraz Rad 

Pedagogicznych;  

10)  zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkół;  

11) przyznawanie  nagród  i  wymierzanie  kar  porządkowych  nauczycielom i innym 

pracownikom szkół;  

12) występowanie  z  wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  Rad  Pedagogicznych, 

w sprawach  odznaczeń,  nagród  i  innych  wyróżnień  dla  nauczycieli  oraz 

pozostałych pracowników szkół;  

13) przydzielanie stałych prac i zadań związanych bezpośrednio z organizacją procesu 

dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego 

nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć 

kierując się potrzebami Zespołu; 
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14) ponoszenie  odpowiedzialności  za  prawidłowe  wykorzystanie  środków 

finansowych określonych w planach finansowych;  

15)  opracowywanie  arkuszy  organizacyjnych  szkół  wchodzących w  skład Zespołu;  

16)  dbanie o powierzone mienie;  

17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.  

4.  Dyrektor  Zespołu  prowadzi  ewidencję  spełniania  obowiązku  szkolnego realizowanego 

przez dzieci i młodzież oraz sprawuje kontrolę nad jego realizacją.  

5.  W  wykonywaniu  swych  zadań  Dyrektor  Zespołu  współpracuje z  Radami 

Pedagogicznymi, Radami Rodziców i Samorządami Uczniowskimi. 

   

§ 7 

 1.  Rady  Pedagogiczne  są  kolegialnymi  organami  Zespołu  w  zakresie  zadań określonych 

w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.  

2.  Dyrektor  może  zwołać  wspólne  posiedzenie  dla  obu  Rad  Pedagogicznych 

z zachowaniem ich odrębności w zakresie kompetencji stanowiących i opiniujących.  

3.  Do kompetencji połączonych  Rad Pedagogicznych należy, w szczególności:  

1)  uchwalanie zmian w statucie Zespołu;  

 2)  zatwierdzanie planów pracy Zespołu;  

3)  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  wyników  klasyfikacji  i  promocji uczniów;  

4)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów w Zespole;  

5)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;  

6)  występowanie  z  umotywowanym  wnioskiem  do  organu  prowadzącego 

o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora;  

7)  delegowanie  przedstawiciela do  komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora, 

powoływanego na wspólnym posiedzeniu  z pośród wszystkich członków obu Rad 

Pedagogicznych.  

4.  Rada Pedagogiczna opiniuje, w szczególności:  

1)  tygodniowy podział godzin;  

2)  projekty  planów  organizacyjnych  i  finansowych  szkół  wchodzących w skład 

Zespołu;  

3)  wnioski  Dyrektora  w  sprawie  nagród,  oznaczeń  i  innych  wyróżnień  dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;  

4)  propozycje  Dyrektora  Zespołu  w  sprawach  przydziału  czynności dodatkowych.  
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5.  Uchwały  Rad  Pedagogicznych  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków.  

  

§ 8 

 1. W celu zapewnienia zorganizowanego współdziałania nauczycieli i rodziców w  Zespole  

działają  dwie  Rady  Rodziców,  stanowiące  reprezentację  rodziców  lub opiekunów 

prawnych wszystkich uczniów danej szkoły.  

2.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

1)  występowanie do odpowiedniej Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu 

z wnioskami oraz opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;  

2)  udzielanie pomocy odpowiedniemu Samorządowi Uczniowskiemu;  

3)  działanie na rzecz stałej poprawy zasobów szkoły;  

4)  pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły;  

5)  współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku;  

6)  współuczestniczenie  w  opracowaniu  programów  wychowawczych  szkół 

wchodzących w skład Zespołu;  

7)  delegowanie  do  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Zespołu przedstawiciela  

rodziców  wyłonionych  spośród  wszystkich  rodziców uczniów szkół wchodzących 

w skład Zespołu.  

3. Szczegółowe  zasady  i  tryb  działania  Rady  Rodziców  określa  jej  regulamin, który,  

między  innymi,  ustala:  kadencję,  tryb,  powoływanie  i  odwoływanie  organów Rady  

Rodziców,  sposób  ich  wyłaniania  i  zakres  kompetencji,  tryb  podejmowania uchwał, 

zasady wydatkowania funduszy.  

4. Regulamin  opracowany  przez  Radę  Rodziców  nie  może  być  sprzeczny  ze statutem 

Zespołu.  

 

§ 9 

 1. W  Zespole  działa  Samorząd  Uczniowski  Szkoły  Podstawowej i  Samorząd Uczniowski 

Publicznego Gimnazjum.   

2.  Samorządy Uczniowskie mają prawo do:  

1)  reprezentowania interesów uczniów;  

2)  przedstawiania  odpowiedniej  Radzie  Pedagogicznej  oraz  Dyrektorowi Zespołu  

wniosków  oraz  opinii  we  wszystkich  sprawach  szkół wchodzących  w skład  
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Zespołu,  a  w  szczególności  dotyczących  realizacji podstawowych praw ucznia, 

takich jak:  

a)  prawo  do  zapoznawania  się  z  programem  nauczania,  jego  treścią, celami i 

stawianymi wymaganiami,  

b)  prawo do organizacji życia szkolnego,  

c)  prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,  

d)  prawo  do  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej,  

e)  prawo  wyboru  nauczyciela  pełniącego  rolę  opiekuna  samorządu zgodnie  

z własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi, w porozumieniu 

z Dyrektorem Zespołu.  

3.  Samorząd każdej ze  szkół opracowuje Regulamin swojej działalności, który nie może być 

sprzeczny z zapisami niniejszego statutu, statutu Szkoły Podstawowej i statutu Publicznego 

Gimnazjum.  Regulamin  przedstawia  do  zatwierdzenia  społeczności uczniowskiej, którą 

reprezentuje.  

  

§ 10 

 1. Współdziałanie  poszczególnych  organów  oparte  jest  na  następujących zasadach:  

1)  wszystkie  organy  są  autonomiczne  i  każdemu  z  organów  zapewnia  się 

możliwość  swobodnego  działania  i  podejmowania  decyzji,  w  granicach swoich 

kompetencji;  

2)  poszczególne  organy  są  zobowiązane  do  wymiany  informacji  pomiędzy sobą,  

szczególnie  w  zakresie  planowanych  zadań i  podejmowanych decyzji;  

3)  współdziałanie  wszystkich  organów  powinno  odbywać  się  w  formie udziału 

poszczególnych przedstawicieli w zebraniach danego organu oraz poprzez wspólne 

organizowanie zebrań szkolnych i imprez szkolnych.  

2.  Rozwiązywanie sytuacji konfliktowej:  

1)  wszystkie sytuacje konfliktowe są wyjaśniane i rozwiązywane na zasadzie 

negocjacji z zachowaniem wzajemnego poszanowania stron;  

2)  konflikt  pomiędzy  Radą  Pedagogiczną  Szkoły  Podstawowej  a  Radą 

Pedagogiczną Publicznego Gimnazjum  rozwiązuje  Dyrektor  Zespołu.  W przypadku 

braku  zadawalającego  rozwiązania  organom  przysługuje  prawo wystąpienia  do  
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organu  prowadzącego  lub  sprawującego  nadzór pedagogiczny, zgodnie z ich 

kompetencjami;  

 3)  konflikt  pomiędzy  Radą  Pedagogiczną  Szkoły  Podstawowej,  a  Radą 

Rodziców  Szkoły  Podstawowej  rozwiązuje  Dyrektor  Zespołu. W przypadku  braku  

zadawalającego  rozwiązania  organom  przysługuje prawo  wystąpienia  do  organu  

prowadzącego  lub  sprawującego  nadzór pedagogiczny, zgodnie z ich 

kompetencjami;  

4) konflikt  pomiędzy  Radą  Pedagogiczną Publicznego Gimnazjum,  a Radą  

Rodziców Publicznego Gimnazjum  rozwiązuje  Dyrektor  Zespołu.  W przypadku  

braku zadawalającego rozwiązania organom przysługuje prawo wystąpienia do 

organu  prowadzącego  lub  sprawującego  nadzór  pedagogiczny,  zgodnie z ich 

kompetencjami.  

 

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

§ 11 

 1.  Arkusze organizacyjne Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum opracowuje do 

30 kwietnia Dyrektor Zespołu i przedstawia je do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.   

2.  W  arkuszach  organizacyjnych  szkół  wchodzących  w  skład  Zespołu zamieszcza  się  

w szczególności  liczbę  pracowników  poszczególnych  szkół,  łącznie z liczbą  stanowisk  

kierowniczych,  ogólną  liczbę  godzin  przedmiotów,  zajęć obowiązkowych,  ogólną  liczbę  

godzin  przedmiotów  nieobowiązkowych,  w  tym  kół zainteresowań  i  innych  zajęć  

pozalekcyjnych  finansowanych  ze  środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.  

  

§ 12 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.  

2.  Liczba uczniów w oddziale nie może być większa niż 34.  

  

§ 13 

 Organizację stałych, obowiązkowych  i nadobowiązkowych  zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na  

podstawie  zatwierdzonych  arkuszy  organizacyjnych,  z  uwzględnieniem  zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy.  
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§ 14 

 Organizację pracy szkół określają ich statuty.  

 

§ 15 

Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach z uwzględnieniem zasad określonych 

w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.  

§ 16 

 1.  Biblioteka  szkolna  wraz  z  czytelnią  jest  pracownią  szkolną  -  Szkoły Podstawowej  

i/lub  Publicznego Gimnazjum  -  służącą  do  realizacji  potrzeb  i  zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktycznych szkół, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.  

2.  Zakres zadań nauczyciela bibliotekarza określają statuty szkół.  

  

§ 17 

 1. W  ramach  Zespołu  Szkoła  Podstawowa  i/lub Publicznego Gimnazjum  może  

prowadzić świetlicę szkolną.  

2. Zasady  funkcjonowania  świetlicy  szkolnej  określone  są  w  Regulaminie świetlicy.  

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKÓŁ WCHODZĄCYCH 

W SKŁAD ZESPOŁU 

 

§ 18 

1.  W  szkołach  wchodzących  w  skład  Zespołu  zatrudnia  się  nauczycieli  oraz 

pracowników administracji i obsługi.  

2.  Zasady zatrudniania nauczycieli oraz  innych  pracowników, o których mowa w ust. 1, 

określają odrębne przepisy.  

  

§ 19 

 Tworzenie  dodatkowych  stanowisk  kierowniczych  w  Zespole  wymaga  zgody organu 

prowadzącego.  
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§ 20 

Organizację  i  formy  współdziałania  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami) w zakresie 

nauczania, wychowania i profilaktyki określają statuty szkół wchodzących  w skład Zespołu  

  

UCZNIOWIE SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU 

 

§ 21 

 1.  Prawa  i  obowiązki  uczniów  określone  są  w  statutach  szkół  wchodzących w skład 

Zespołu.  

2.  Zasady  nagradzania  i  karania  uczniów  określone  są  w  statutach  szkół wchodzących 

w skład Zespołu.  

  

§ 22 

 Zasady rekrutacji uczniów do szkół wchodzących w skład Zespołu określone są w statutach 

tych szkół.  

  

Rozdział V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

§ 23 

 1.  Zespół używa pieczęci o treści:  

Zespół Szkół w Starym Gralewie  

Stare Gralewo 13 

09-166 Gralewo  

tel./fax: (23) 6793127.  

2.  Zespół używa tablicy:  

Zespół Szkół w Starym Gralewie  

Stare Gralewo 13 

09-166 Gralewo.  
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§ 24 

 Regulaminy  określające  działalność  organów  Szkoły  Podstawowej  oraz Publicznego 

Gimnazjum  nie  mogą  być  sprzeczne  z  zapisami  niniejszego  Statutu  jak  również 

z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.  

 

§ 25 

1. Zespół  prowadzi  i  przechowuje  dokumenty  zgodnie  z  odrębnymi przepisami.  

2. Zespół Szkół jest samorządową jednostką budżetową. 

3. Zespół Szkół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla 

samorządowych jednostek budżetowych. 

 

§ 26 

W  zakresie  uregulowanym  odmiennie  w  niniejszym  statucie  tracą  moc postanowienia 

zawarte w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.  

 

§ 27 

 1.  Zmiany  w  statucie  Zespołu  nie  mogą  być  sprzeczne  z  obowiązującymi przepisami 

prawa.  

2.  Nowelizacja  Statutu  Zespołu  następuje  w  formie  uchwał  Rad Pedagogicznych.  

3.  Tworzenie  tekstu  jednolitego  statutu  następuje  po  dokonaniu  pięciu  zmian 

merytorycznych.  

§ 28 

1.  Zmiany dokonane w statucie wchodzą w życie z dniem podjęcia.  

2. O  dokonanych  zmianach  informuje  się  rodziców  na  najbliższych od uchwalenia 

zebraniach rodziców.  

 


