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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.Szkoła nosi nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie. 

2. Zespół składa się z: przedszkola oraz z ośmioletniej publicznej szkoły podstawowej                      
3. Zespół ma siedzibę w Słodkowie.  
4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Turek z siedzibą w Turku.  
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 

§ 2. Szkoła hołduje tradycyjnym ceremoniałom obejmującym:  

1) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego; 
2) ślubowanie klas pierwszych; 
3) zakończenie roku szkolnego. 

§ 3.     Ilekroć w Statucie jest mowa o:  

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dn.14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017r.poz, 59 i 949); 

2) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły, wychowanków przedszkola; 
3) nauczycielach i innych pracownikach – należy przez to rozumieć personel szkolny, 

przedszkolny; 
4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim -  

należy przez to rozumieć organy szkoły, przedszkola. 

Rozdział 2 

Cele i zadania Zespołu 

§ 4.1. Zespół realizuje cele wymienione w art.1 ustawy i w innych przepisach prawa         
w zakresie odnoszącym się do kształcenia podstawowego. 

2. Zespół w szczególności stwarza optymalne warunki do spełniania przez uczniów 
obowiązku szkolnego. 

§ 5. Cele wskazane w paragrafie 4 Zespół osiąga poprzez realizację postawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, ramowy plan nauczania, 
programów nauczania danych zajęć edukacyjnych i innych zadań przewidzianych prawem 
oświatowym.  

§ 6. Cele szczegółowe i zadania omówiono w załącznikach 1 (Statut Przedszkola) i 2 
(Statut ośmioletniej szkoły podstawowej).  

Rozdział 3 

Organy Zespołu 

§ 7. W Zespole istnieją organy: 

1) Dyrektor Szkoły;  
2) Rada Pedagogiczna; 
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3) Rada Rodziców;  
4) Samorząd Uczniowski. 

§ 8. Dyrektor Zespołu wykonuje ustawowe obowiązki związane z zajmowanym 
stanowiskiem z poszanowaniem prawa, interesu Zespołu, uczniów i pracowników. Dotyczy to  
w szczególności obowiązków związanych z:  

1) kierowaniem Zespołu jako jednostką organizacyjną systemu oświaty; 
2) kierowaniem Zespołem jako samorządową jednostką organizacyjną Gminy Turek; 
3) podejmowaniem czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników 

Zespołu. 

§ 9. Rada Pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawczo-
wnioskodawcze przewidziane w ustawie o systemie oświaty. 

§ 10. Rada Rodziców posiada kompetencje przewidziane w ustawie.  

§ 11. Samorząd Uczniowski wykonuje uprawnienia przewidziane w ustawie.  

§ 12. Organy Zespołu są zobowiązane do wzajemnego współdziałania przy 
wykonywaniu swoich zadań. 

§ 13. Spory pomiędzy organami Zespołu rozstrzygane są polubownie. 

Rozdział 4 

Organizacja pracy Zespołu 

§  14.  Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział uczniów 

§ 15. Zespół organizuje realizację zadań statutowych w innych formach niż oddziały 
uczniów ilekroć przepisy prawa oświatowego tak stanowią. 

§ 16. Zespół organizuje zajęcia dodatkowe w formach odpowiadających potrzebom   
i oczekiwaniom uczniów i ich rodziców oraz możliwościom finansowym Zespołu. Udział 
uczniów w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny. 

§ 17. Realizując zadania statutowe Zespół zapewnia społeczności uczniowskiej 
możliwość korzystania z: 

1) sal lekcyjnych i pracowni; 
2) biblioteki szkolnej; 
3) świetlicy; 
4) gabinetu pielęgniarki szkolnej; 
5) stołówki; 
6) innych pomieszczeń takich jak: szatnia, toalety, hala sportowa, boiska szkolne. 

§ 18. Szczegółowe zadania i zasady pracy biblioteki szkolnej ujęto w Statucie 
ośmioletniej szkoły.  

§ 19. Szczegółowe zadania i zasady pracy świetlicy szkolnej ujęto w Statucie 
ośmioletniej szkoły.  
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§ 20. Szczegółowe zadania i zasady pracy pedagoga i psychologa szkolnego ujęto    
w  Statucie ośmioletniej szkoły.  

§ 21. Zespół współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi 
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

§  22. 1. Stosownie do potrzeb i możliwości Zespół korzysta z usług wolontariuszy. 

2. Udział wolontariuszy w zajęciach organizowanych przez Zespół jest dopuszczalny o ile 
obowiązujące przepisy prawa nie zastrzegają prowadzenia tych zajęć przez nauczycieli 
bądź innych specjalistów.  

§ 23. Zespół współpracuje ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie 
działalności innowacyjnej.  

§ 24. Zespół współdziała z rodzicami uczniów na zasadach określonych przepisami 
prawa oświatowego.  

Rozdział 5 

Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły 

§ 25. 1. Wszyscy pracownicy szkoły wykonują swoje obowiązki ogólne wynikające 
z przepisów powszechnego prawa pracy, obowiązki szczególne, wynikające z przepisów 
prawa oświatowego.  

2. Szczegółowe zadania nauczycieli i innych pracowników opisują Statuty: Szkoły 
i Przedszkola. 

Rozdział 6 

Prawa i obowiązki uczniów 

§ 26. Zespół zapewnia swoim uczniom: 

1) dostęp do Statutu, regulaminów i procedur obowiązujących w szkole; 
2) dostęp do innych informacji, w tym prawo do zapoznawania się z programami nauczania, 

ocenami postępów w nauce, pracami pisemnymi; 
3) równe traktowanie bez względu na sytuację materialną, religię, światopogląd, 

odmienność kulturową i językową; 
4) prawo do uzyskania wyjaśnień w sytuacjach konfliktów z pracownikami szkoły, kolegami 

oraz prawo do odwołania się od decyzji kar i postanowień z konfliktami związanych; 
5) wolność wyrażania swoich opinii dotyczących sytuacji szkolnych. 
6) wolność zrzeszania się i działalności w Samorządzie Uczniowskim i organizacjach 

działających w Zespole; 
7) prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwo w imprezach szkolnych, 

rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych. 

§ 27. Uczniowie Zespołu mogą uzyskiwać nagrody i wyróżnienia - szczegółowy tryb 
ich przyznawania opisano w Statutach szkoły i przedszkola. 

§ 28. Obowiązki uczniów zawarte są w Statutach szkoły i przedszkola. 
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§ 29. Wobec uczniów naruszających swoje obowiązki mogą być stosowane kary: 

1) Upomnienie ustne ze strony wychowawcy; 
2) Upomnienie ustne ze strony dyrektora; 
3) Pisemne powiadomienie rodziców; 
4) Nagana udzielona przez dyrektora szkoły. 

Rozdział 7 

Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów 

§ 30. Statut ośmioletniej szkoły określa szczegółowe warunki i sposób oceniania 
wewnątrzszkolnego uczniów z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów 
o celach i zakresie tego oceniania. 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.      

 

 

Słodków, 23.09.2019r. 


