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Akty prawne mające wpływ na konstrukcję statutu: 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59), 

2. Ustawa z dnia 14 września 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe  

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

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), 

4. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982r.  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), 

5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  dnia 20 

listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.), 

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” 

(Dz. U.  Nr 100, poz. 908), 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015, poz.843, ze zm.), 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1534), 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014, poz. 1170, ze zm.), 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017, poz. 1646), 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015, poz. 1113), 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Dz. U. z 2017, poz. 1578), 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia  

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015, poz. 1249), 

14. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 

1157), 

15. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 

1616), 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków 

 i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 

155 ze zm.),  

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 

z 2017, poz. 1147), 

18. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.), 
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19. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielenia 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz.U.,poz.532), 

 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzie-

lania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 

z 2017, poz. 1591), 

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programo-

wej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 

2012, poz. 977 ze zmianami), 

22. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,  

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do 

pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  (Dz. U. z 2017r. , poz.356), 

23. Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli 

(Dz. U. z 2017r., poz. 649). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną częścią statutu jest Statut Szkoły Podstawowej nr 8 w Wodzisławiu Śląski oraz Statut Publicznego 

Przedszkola nr 8 w Wodzisławiu Śląskim 
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o: 

1) zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim, z 

siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Jastrzębskiej 136; 

2) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno 

– Przedszkolnym nr 2 w Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Jastrzębskiej 

136; 

3) przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

nr 2 w Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Jastrzębskiej 136; 

4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Wodzisławiu 

Śląskim; 

5) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

nr 2 w Wodzisławiu Śląskim; 

6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017, 

poz. 59); 

7) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 2 w Wodzisławiu Śląskim; 

8) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w 

Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Wodzisławiu Śląskim; 

9) dzieciach - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola nr 8 w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Wodzisławiu Śląskim; 

10) rodzicach – należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów uczniów i dzieci oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

11) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece powierzono jeden oddział w szkole 

lub w przedszkolu; 

12) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 

w Wodzisławiu  Śląskim; 

13) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty; 

14) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego  z siedzibą  

w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4; 

15) MEN – należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

§ 2 

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim 

2. W skład zespołu utworzonego z dniem 1 września 1997 roku uchwałą Nr V/28/97 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 6 czerwca 1997 roku w sprawie utworzenia Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w 

Wodzisławiu Śląskim wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Wodzisławiu Śląskim ul. Jastrzębska136 

2) Publiczne Przedszkole nr 8   w Wodzisławiu Śląskim ul. Jastrzębska136 

 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim ma swoją siedzibę przy ul. Jastrzębskiej 136. 

4. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla jednostek wchodzących w skład Zespołu o treści:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 
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ul. Jastrzębska 136 

44-304 Wodzisław Śląski  

         i używa jej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Na tablicach i stemplach określających jednostkę mają treść: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 

ul. Jastrzębska 136 

44-304 Wodzisław Śląski  

6. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez zespół w pełnym brzmieniu. 

 

 

§ 3 

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Wodzisław Śląski z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy 

ul. Bogumińskiej 4. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty. 

3. Obsługę finansowo-księgową, administracyjną, organizacyjną  prowadzi w imieniu szkoły Wydział 

Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkoły regulują odrębne przepisy. 

5. Jednostki wchodzące w skład Zespołu funkcjonują w oparciu o odrębne statuty, zgodne z zapisami 

niniejszego statutu. 

§ 4 
 

1. Cele i zadania zespołu wynikają ze wszystkich celów i zadań poszczególnych jednostek zespołu, które 

zostały ujęte w ich statutach. 

2. Dodatkowym celem zespołu jest koordynowanie zadań jednostek w zakresie tworzenia właściwych dla 

prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków opiekuńczo – wychowawczych, a także zdrowotnych 

oraz wspomaganie procesów mających bezpośredni wpływ na indywidualny rozwój dzieci i młodzieży. 

 

 

Rozdział 2 

Organy zespołu, ich kompetencje oraz zasady współdziałania 

§ 5 

1. Organami zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski działający przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wodzisławiu Śląskim 

2. Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej  

i prowadzonej działalności poprzez: 

1) konferencje rady pedagogicznej; 

2) uczestnictwo dyrektora w posiedzeniach rady rodziców i spotkaniach „trójek klasowych”; 

3) udział  dyrektora w zebraniach samorządu uczniowskiego. 
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3. Nie zachowuje się odrębności Rad Rodziców Szkoły i Przedszkola, wchodzących w skład Zespołu. 

4. Nie zachowuje się odrębności Rady Pedagogicznej Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu. 

5. Rozstrzyganie spraw spornych między działającymi w szkole organami wymienionymi w ust.1 pkt. 2 – 4  

należy do dyrektora, który zobowiązany jest rozpatrzyć pisemne wnioski w terminie do 7 dni, zgodnie 

z Procedurą Rozpatrywania Skarg i Wniosków, której tekst  znajduje się w sekretariacie szkoły. 

6. Rozstrzyganie spraw spornych między działającymi w szkole organami wymienionymi  

w ust.1. pkt. 2 – 4,  a dyrektorem szkoły należy do organu prowadzącego szkołę lub Kuratorium Oświaty. 

7. Cele i zadania Zespołu wynikają ze wszystkich celów i zadań poszczególnych jednostek Zespołu, które 

zostały ujęte w ich statutach. 

§ 6 

Kompetencje dyrektora 

1. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy zespołu. 

2. Dyrektor w szczególności: 

1) zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych,  wychowawczych 

i opiekuńczych zespołu; 

2) kieruje działalnością zespołu i reprezentuje go na zewnątrz; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny według zasad określonych odrębnymi przepisami; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 

aktywne działania prozdrowotne; 

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 

6) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący; 

7) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, zapewniając im realny 

wpływ na działania zespołu; 

8) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez zespół; 

9) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowane przez 

nauczycieli programy nauczania; dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią szkolny zestaw 

programów nauczania; 

10) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole 

nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców: 

a)  zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej 

klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 

11) podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw 

podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w następnym 

roku szkolnym; 

12) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

uwzględniając konieczność zapewnienia co  najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników 

lub materiałów; zasady korzystania z podręczników określa regulamin; 

13) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, 

materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z 

gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami; 

14) może określić, w porozumieniu z radą rodziców, wzór jednolitego stroju szkolnego; istnieje możliwość 

zniesienia obowiązku noszenia jednolitego stroju uczniowskiego z inicjatywy dyrektora, na wniosek rady 

rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego w uzgodnieniu z radą rodziców i po 
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zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, dyrektor rozpatruje wniosek 

w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące i podejmuje decyzję; 

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

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

i gospodarczą obsługę szkoły; 

16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 

17) prowadzi określoną odrębnymi przepisami dokumentację działalności szkoły; 

18) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opiekę nad nauczycielami rozpoczynającymi 

pracę w zawodzie; 

19) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym; 

20) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami szkolenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych; 

21) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole; 

22) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 

23) stwarza warunki do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

szkoły; 

24) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 

25) współpracuje z pielęgniarką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

2. Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  

i pracowników, niebędących nauczycielami, w szczególności: 

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, zgodnie z Kartą 

Nauczyciela i Kodeksem Pracy; 

3) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń 

i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły, zgodnie 

z przepisami Kodeksu Pracy; 

5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami; 

6) może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe, zespoły problemowo-zadaniowe, zespoły 

do spraw ewaluacji wewnętrznej. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na 

wniosek zespołu; 

7) podejmuje działania organizacyjne służące uczniom i pracownikom szkoły do nieodpłatnego korzystania 

z oprogramowania komputerowego zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów; za wdrożenie programu 

odpowiadają nauczyciele informatyki; 

3. Dyrektor zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,  

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje  

o działalności szkoły. 

4. Dyrektor zespołu organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności: 

1) tworzy zespoły do opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego, 

2) wyznacza osobę lub osoby koordynujące prace zespołów, 

3) zobowiązuje nauczycieli i wychowawców do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, 

4) wyznacza osoby, których zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

5) ustala formy i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane, 

6) informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-
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pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

7) informuje rodziców o terminach spotkań zespołu; 

5. Dyrektor zespołu opracowuje arkusz organizacyjny szkoły, 

6. Dyrektor zespołu wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą; 

7. Dyrektor zespołu podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami. 
 

 

§ 7 

Kompetencje rady pedagogicznej 

1. Kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, 

wychowania i opieki jest rada pedagogiczna. 

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

w zespole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zgłoszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej (w tym przedstawiciele 

stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki). 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. 

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

2) w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,  

3) po zakończeniu rocznych zajęć opiekuńczo - dydaktyczno-wychowawczych  

4) w miarę bieżących potrzeb, 

5) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

6) z inicjatywy dyrektora szkoły, 

7) organu prowadzącego szkołę  

8) inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie  

z Regulaminem Rady Pedagogicznej. 

6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje  

o działalności szkoły. 

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) przygotowanie projektu statutu i jego zmian; 

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

4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich 

projektów przez radę rodziców; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą 

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły; 

7) podejmowanie uchwały o promocji ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego  

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uwzględniając jego możliwości edukacyjne) do klasy 

programowo wyższej zgodnie ze szkolnym planem nauczania, jeśli te zajęcia są realizowane w klasie 
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programowo wyższej. 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych; 

5) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwołanie z tych stanowisk; 

6) propozycje zespołów nauczycielskich dotyczące wyboru jednego podręcznika lub materiału 

edukacyjnego; 

7) terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 

9. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 7, niezgodnych 

z przepisami prawa. 

10. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

11. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności  

z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

12. Opinie wydawane przez radę pedagogiczną nie są wiążące i nie wstrzymują procedur postępowania. 

13. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska dyrektora szkoły, a także występować z wnioskiem do dyrektora szkoły o odwołanie 

nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. 

14. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

jej członków. 

15. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

16. 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 szkoły. 

17. Sposób i zakres funkcjonowania rady pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej, który nie może 

być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

§ 8 

Kompetencje rady rodziców 

1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych  

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

3. W wyborach do rady rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych 

do rady rodziców szkoły. 

5. Regulamin Rady Rodziców, nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
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6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

7. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

8. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą 

pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor 

szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora 

szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

9. W celu wspierania działalności statutowej zespołu, rada rodziców może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa 

Regulamin Rady Rodziców. 

10. Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym 

rady rodziców. 

11. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są 

uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców. 

12. W przypadku nierespektowania w/w uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, 

a także przez radę pedagogiczną, prezydium rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora 

szkoły lub pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi w terminie do 

14 dni od złożenia wniosku. 

§ 9 

Samorząd uczniowski 

1. W szkole działa samorząd uczniowski. 

2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami społeczności uczniowskiej. 

4. Organami samorządu uczniowskiego są: 

1) przewodniczący samorządu uczniowskiego; 

2) rada przedstawicieli samorządów klasowych; 

3) zarząd samorządu uczniowskiego. 

5. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów 

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 

uczniów. 

6. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

7. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
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8. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.  

Rozdział 3 

Organizacja pracy zespołu 

§ 10 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 

zespołu opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie planu nauczania,  

w terminie do 30 kwietnia każdego roku. 

2. Arkusz organizacji zespołu zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku. 

3. W arkuszu organizacji zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników zespołu,  

w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący zespół. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji zespołu dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych 

i nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Dziennik lekcyjny prowadzony jest w formie elektronicznej zgodnie z przyjętą procedurą. 

6. Przyjmowanie uczniów i wychowanków zespołu i opuszczanie go przez nich zgodne są z odpowiednimi 

ustaleniami statutów jednostek zespołu. 

 

§ 11 

 
1. Dla realizacji celów statutowych zespół posiada:    

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) bibliotekę; 

3) świetlicę; 

4) gabinet pedagoga; 

4) gabinet pielęgniarki szkolnej; 

5) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze; 

6) archiwum; 

7) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

8) szatnie. 

§ 12 

 
1. W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. 

3. Zakresy zadań pracowników zespołu są zgodne z zakresem zadań ustalonych niniejszym statutem i statutami 

jednostek zespołu. 

4. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi są również odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci 

przebywających w placówce. 
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Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Organizacja Zespołu odbywa się zgodnie z ustaleniami w zapisach w statutach poszczególnych jednostek. 

2. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień  

określa Ustawa. 

5. Statut dostępny jest w sekretariacie szkoły, bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 

6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie reguluje Statut Szkoły Podstawowej nr 8 im. Tadeusza 

Kościuszki w Wodzisławiu Śląskim i Statut Publicznego Przedszkola nr 8 w Wodzisławiu Śląskim.  

7. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez radę pedagogiczną. 

 

 

 

Statut, zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr …../2017/2018  z dnia 29 listopada 2017 roku. 

Traci moc statut zespołu z dnia 31 sierpnia 2016r. 

.................................................. 
/podpis Dyrektora szkoły/ 


