
UCHWAŁA NR XXIX/238/2017
RADY GMINY BORZĘCIN

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie utworzenia  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje:

§1.Z dniem 1 września 2017 r. zakłada się Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie 
Górnym, w skład którego wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Władysława Jagiełły w Borzęcinie Górnym,
2) Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Górnym.

§2.Organizację Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym określa statut, który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.Siedzibą Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym jest miejscowość 
Borzęcin, 32 - 825 Borzęcin 563.

§4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzęcin.
§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Czesław Małek
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/238/2017
Rady Gminy Borzęcin
z dnia 19 maja 2017 r.

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W BORZĘCINIE 
GÓRNYM

Rozdział I. Nazwa Zespołu
§1.1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie Górnym.
2. Siedziba i adres szkoły: 32 - 825 Borzęcin 563, gmina Borzęcin.
3. Organem prowadzącym jest Gmina Borzęcin, Borzęcin, siedziba: 32 - 825 Borzęcin 583G.
4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie Górnym jest jednostką budżetową Gminy 

Borzęcin.
5. Ilekroć w statucie jest mowa o "Zespole" należy przez to rozumieć, że jest to Zespół 

Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie Górnym, ilekroć w statucie jest mowa o „szkole 
podstawowej" należy rozumieć, że jest to Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Górnym, 
ilekroć w statucie jest mowa o ”przedszkolu" należy rozumieć, że jest to Publiczne Przedszkole 
w Borzęcinie Górnym.

§2.1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Władysława Jagiełły w Borzęcinie Górnym.
2) Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Górnym.

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu noszą nazwy:
1) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie Górnym

Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Władysława Jagiełły w Borzęcinie Górnym
32 - 825 Borzęcin 563

2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie Górnym
Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Górnym
32 - 825 Borzęcin 563

2. Zespołowi imię nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

3. Szkole i przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu mogą być nadane odrębne imiona.
Rozdział II.Cele i zadania Zespołu

§3.1. Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie - Prawo oświatowe oraz 
przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Szkoła podstawowa zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie realizacji ramowych planów 
nauczania.

§4. Działalność edukacyjna szkoły podstawowej określona jest przez:
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1) szkolny zestaw programów nauczania,
2) program wychowawczo - profilaktyczny.

§5. Szkoła podstawowa stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, 
uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne.

§6. W zakresie działalności dydaktycznej szkoła podstawowa w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej,
2) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół 

zainteresowań, imprez okolicznościowych i konkursów,
3) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu 

nauczania.
§7. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podstawowej sprawują:

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia,
2) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury,
3) przed i po zakończeniu zajęć w szkole, nauczyciele wg ustalonego przez Dyrektora 

harmonogramu, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną regulaminem 
zawierającym zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia tych dyżurów.
§8. Indywidualną opieką otaczani są:

1) uczniowie w zakresie ich adaptacji w szkole,
2) uczniowie posiadający orzeczenia i opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej 

z uwzględnieniem zaleceń,
3) uczniowie, którym konieczna jest pomoc finansowa.

§9. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły 
poprzez:
1) organizowanie zajęć świetlicowych dla uczniów,
2) organizowania dożywiania,
3) właściwe zaplanowanie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych,
4) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej, korekcyjno -  kompensacyjnych, zajęć 

dydaktyczno - wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć logopedycznych.
§10. Wszyscy pracownicy Zespołu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów na 

zajęciach i w czasie przerw.
§11.1. Każdy oddział klasowy powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego 

z nauczycieli uczących w tym oddziale.
2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy 

wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece 
wychowawczej przez jeden etap kształcenia.
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3. Decyzję o powierzeniu wychowawstwa podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady 
pedagogicznej.

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
1) z urzędu,
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
3) na pisemny uzasadniony wniosek 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

§12.1. Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej Zespół w szczególności kształtuje 

środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, 
stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów.

3. Zespół wypracowuje i realizuje program wychowawczo – profilaktyczny  przedszkola 
i szkoły podstawowej, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§13. 1 Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie - Prawo oświatowe oraz 
przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na wspomaganiu rozwoju i wczesnej 
edukacji dzieci od trzeciego roku życia do czasu rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej.

2. Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne korzystanie z zajęć w ramach realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego w czasie 5 godzin dziennie od godziny 8.00 do 
godziny 13.00.

§14. Wychowankom przedszkola udziela się pomocy psychologiczno -  pedagogicznej 
poprzez rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz rozpoznawanie  indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz organizuje się zajęcia 
specjalistyczne, w tym logopedyczne.

§15. W przedszkolu może być zorganizowana nauka religii. Zajęcia religii organizuje się 
zgodnie z odrębnymi przepisami.

§16.1. Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza 
przedszkolem zapewnia nauczyciel, któremu powierzono oddział. Nauczyciel organizuje zabawy, 
prace zespołowe i indywidualne zajęcia zgodne z programem i planem zajęć.

2. Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem 
fizycznym jak i psychicznym.

§17. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub upoważnioną 
przez niech osobę zapewniającą bezpieczeństwo. Upoważnienie do odbioru dziecka powinno być 
udzielone na piśmie przez obydwoje rodziców.

Rozdział III. Organy Zespołu
§18. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
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4) Samorząd Uczniowski.
§19.1. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez radę 

Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje 
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu,

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 
w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
9) 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 lub placówki;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego uczniów i wychowanków,

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia 
imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Zespołu,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
Zespołu.
3. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
4. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu zastępuje go  inny nauczyciel Zespołu 

wyznaczony przez organ prowadzący.
§20.1. W Zespole działa jedna Rada Pedagogiczna, która jest ciałem kolegialnym, w skład 

której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
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2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 
zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
z inicjatywy dyrektora Zespołu, organu prowadzącego Zespół albo co najmniej 1/3 członków 
Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 
zgodnie z regulaminem Rady.

5. 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.

§21.1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Zespole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 
Zespołu.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
2) projekt planu finansowego Zespołu,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych.
3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole Zespole.
4. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut oraz jego zmiany.
5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków.
6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są 

protokołowane.
§22.1. W Zespole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły 

i wychowanków przedszkola.
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2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału oraz po 
jednym przedstawicielu rad oddziałowych przedszkola wybranym w tajnych wyborach przez 
zebranie rodziców wychowanków przedszkola.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady.

§23.1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Zespołu, organu 
prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 
we wszystkich sprawach Zespołu.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 

Zespołu,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

Zespołu,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

3. 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.

4. Fundusze, o których mowa w ust. 3, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 
bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 
dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 
upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

§24.1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

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

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Zespołu, 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,
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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.
6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
§25.1. Każdemu organowi Zespołu zapewnia się możliwość swobodnego działania 

i podejmowania decyzji  w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i innymi 
obowiązującymi przepisami.

2. Rozwiązywanie sporów pomiędzy organami Zespołu winno następować wewnątrz zespołu.
3. W przypadku sporu po złożeniu pisemnego wniosku przez jeden z organów, Dyrektor 

w terminie 14 dni od daty jego wpływu :
1) może samodzielnie udzielić pisemnej odpowiedzi,
2) może zwołać posiedzenie wspólne i w przypadku osiągnięcia konsensusu spór uważa się za 

zakończony lub może podjąć samodzielne decyzje w przypadku braku porozumienia 
i pisemnie powiadomić zainteresowane strony.
4. Przewodniczącym wspólnego posiedzenia jest Dyrektor Zespołu, w szczególnym 

przypadku przewodniczący Rady Rodziców.
5. Organy Zespołu winne zapewnić bieżącą wymianę informacji  o podejmowanych 

i planowanych działaniach i decyzjach.
Rozdział IV. Organizacja Zespołu

§26.1. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odpowiednie przepisy w sprawie organizacji 
roku szkolnego;

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 
prowadzący, na wniosek Dyrektora Zespołu;

3. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący.
§27.1. Podstawę organizacji pracy Zespołu w danym roku szkolnym stanowią:

1) plany nauczania,
2) arkusz organizacji szkoły podstawowej i przedszkola,
3) tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej,
4) ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

2. Arkusz organizacyjny opracowuje Dyrektor Zespołu najpóźniej do 21 kwietnia każdego 
roku.

3. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny.
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4. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się informacje określone w odrębnych 
przepisach.

§28.Szczegóły organizacyjne placówki w tym liczbę pracowników łącznie, oddziałów 
organizację stałych obowiązkowych, nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i  wychowawczo 
– opiekuńczych, formy pracy określają statuty Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

§29.Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia oraz studentów szkół wyższych 
kształcących  nauczycieli, na praktyki nauczycielskie ( pedagogiczne) na podstawie pisemnego 
porozumienia zawartego, pomiędzy dyrektorem Zespołu lub za jego zgodą z poszczególnymi 
nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§30.1. Podstawową formą pracy w Szkole Podstawowej są zajęcia dydaktyczno – 
wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne.
4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I –VIII  określa podstawa programowa dla 

pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego.
5. Podstawową formą pracy Przedszkola są zajęcia wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze 

prowadzone w oddziałach, na podstawie   miesięcznych planów pracy, opracowanych przez 
nauczycieli, których opiece powierzono oddziały.

6. Organ prowadzący  Zespół na wniosek dyrektora Zespołu ustala dzienny czas pracy 
przedszkola.

7. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
§31.1 W Zespole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1) stanowisko wicedyrektora,
2) stanowisko kierownika świetlicy.

2. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
1) przyjęcie na siebie zadań dyrektora Zespołu w czasie jego nieobecności, z wyłączeniem 

spraw kadrowych i finansowych,
2) opracowanie projektu tygodniowego rozkładu zajęć, kalendarza szkolnego i szkolnego 

zestawu programów nauczania,
3) koordynowanie i monitorowanie obszaru działalności pedagogicznej nauczycieli, 

wynikającego ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
4) kontrolowanie dokumentacji przebiegu nauczania,
5) utrzymywanie kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów i wychowanków 

Zespołu oraz rozpatrywanie ich postulatów z ramienia Dyrektora.
3. Do zadań kierownika świetlicy należy w szczególności:

1) kierowanie pracą wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną wychowanków świetlicy,
2) organizacja bezpiecznej pracy wychowawców świetlicy,
3) zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków świetlicy podczas ich pobytu w świetlicy,
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4) opracowanie ramowego planu świetlicy i sporządzanie sprawozdań,
5) organizacja dożywiania uczniów w stołówce szkolnej i współpraca z ośrodkiem pomocy 

społecznej w tym zakresie.
§32.1. W Zespole działa biblioteka szkolna, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy 
nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z art. 22aj ustawy o systemie 
oświaty,

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi,

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 
uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej,

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem 
odrębnych przepisów.
§33. Z biblioteki mogą korzystać:

1) uczniowie,
2) nauczyciele i inni pracownicy Zespołu,
3) rodzice uczniów.

§34. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) opieka nad zbiorami biblioteki,
2) aktywne udostępnianie zbiorów czytelnikom,
3) działanie na rzecz popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów.

§35.1. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu 
zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych 
i po ich zakończeniu.

2. Godziny pracy biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo ustala Dyrektor.
§36.1. W Zespole może działać Szkolne Koło Wolontariatu.
2. Do zadań Szkolnego Koła Wolontariatu należy w szczególności:

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
3) kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia,
4) uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
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5) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
6) kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

3. Szkolne Koło Wolontariatu działa w oparciu o program, opracowany na każdy rok szkolny.
4. Udział w Szkolnym Klubie Wolontariatu jest dobrowolny.
5. Szkolne Koło Wolontariatu ma swojego opiekuna, wybranego z grona nauczycieli 

zatrudnionych w Zespole.
§37.1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole, ze względu na czas pracy 

rodziców lub organizację dowozu do szkoły Zespół organizuje świetlicę i zapewnia im 
bezpieczeństwo i opiekę.

2. Świetlica prowadzi zajęcia z uwzględnieniem indywidualnego, wszechstronnego rozwoju 
uczniów w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów.

§38.1. Zespół zapewnia możliwość spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
2. korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat ustala Dyrektor 

w porozumieniuz organem prowadzącym.
§39.W zespole mogą być prowadzone, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia pozalekcyjne 

w formie kół zainteresowań.
§40.Zespół współdziała z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w szczególności w zakresie 

pomocy uczniom niepełnosprawnym, wymagającym szczególnej opieki, uczniom zdolnym. 
Rozdział V. Pracownicy Zespołu

§41.1. W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Szczegółowe zasady zatrudniania pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.
3. Przydziału obowiązków nauczycielom i innym pracownikom Zespołu dokonuje Dyrektor
§42.Obowiązki i prawa nauczycieli, wychowawców klas,  nauczyciela – bibliotekarza 

określają odpowiednio statuty szkoły podstawowej i przedszkola. 
Rozdział VI. Uczniowie i wychowankowie Zespołu

§43.1. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola, uczniów do szkoły podstawowej  określają 
odpowiednio statuty szkoły podstawowej i przedszkola.

2. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków określa odpowiednio statut szkoły 
podstawowej i statut przedszkola.

3. Rodzaje nagród i warunki ich przyznawana oraz rodzaje kar stosowanych wobec uczniów 
określa statut szkoły podstawowej.

4. Zespół może wprowadzić zasady jednolitego stroju dla uczniów.
Rozdział VII. System oceniania

§44.W Zespole funkcjonuje wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania, który 
szczegółowo jest określony w statucie szkoły podstawowej.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe
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§45.Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Górnym używa pieczęci urzędowej zgodnie 
z odrębnymi przepisami.

§46.1. Regulaminy wewnętrzne Zespołu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami 
niniejszego statutu oraz odpowiednio statutu szkoły podstawowej i przedszkola,

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy prawa.

§47.Zmiany statutu wymagają formy pisemnej w trybie określonym w odrębnych przepisach. 
 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Czesław Małek
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