
 
Zalacznik nr 2 
do uchwaly nr V/33/2002 
Rady Gminy Michalowice 
z dnia 10 marca 2003 r. 

 
 

STATUT   ZESPOLU  SZKÓL  W  MICHALOWICACH 
 

Rozdzial I 
Postanowienia  ogólne  

 
§ 1 

1. Zespól Szkól nosi nazwe: „Zespól Szkól w Michalowicach”. 
2. W sklad Zespolu Szkól wchodza : 

1) Szkola Podstawowa w Michalowicach, 
2) Gimnazjum im. Ksiecia Józefa Poniatowskiego. 

3. Zespól Szkól ma siedzibe w  Michalowicach przy ul. Szkolnej 15. 
4. Zespól Szkól w Michalowicach zwany dalej „Zespolem” organizuje i koordynuje 

funkcjonowanie szkól wchodzacych w jego sklad. 
5. Ustalona nazwa Zespolu jest uzywana w pelnym brzmieniu – Zespól Szkól w 

Michalowicach. 
§ 2 

Ilekroc w niniejszym Statucie jest mowa o: 
- „Zespole” – nalezy przez to rozumiec Zespól Szkól w Michalowicach, 
- „organie prowadzacym” – nalezy przez to rozumiec  Gmine  Michalowice, 
- „gminie” – nalezy przez to rozumiec wspólnote samorzadowa oraz terytorium gminy 

Michalowice, 
- „ustawie” – nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 7 wrzesnia 1991 r o systemie oswiaty 

(Dz. U  z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pózn. zm.) 
- „Karcie Nauczyciela” – nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela (Dz U Nr 3, poz. 19 z pózn. zm.) 
§ 3 

1. Zespól jest jednostka organizacyjna gminy, której kierownikiem jest dyrektor Zespolu. 
2. Organem prowadzacym Zespól jest Gmina Michalowice. 
3. Cykl ksztalcenia trwa w: 

1) Szkole Podstawowej – 6 lat, 
2) Gimnazjum – 3 lata. 

4. Czas rozpoczynania i konczenia zajec dydaktycznych oraz przerw i ferii w szkolach 
okresla Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporzadzenia w sprawie organizacji 
roku szkolnego. 

5. Nadzór pedagogiczny nad szkolami wchodzacymi w sklad Zespolu sprawuje Mazowiecki 
Kurator Oswiaty. 

6. Rada Gminy moze nadac Zespolowi imie na wniosek rady pedagogicznej lub wspólny 
wniosek rady pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i uczniów. 

7. Zespól uzywa pieczeci urzedowej, wspólnej dla wszystkich szkól wchodzacych w jego 
sklad o tresci „Zespól Szkól w Michalowicach”. Ponadto na pieczeci umieszcza sie adres 
(kod, miejscowosc i ulica), NIP, Regon, numer telefonu/faksu. 

8. Szkoly wchodzace w sklad Zespolu uzywaja pieczeci o tresci zawierajacej nazwe 
Zespolu, nazwe Szkoly i adres. 



 
Rozdzial II 

Cele i zadania Zespolu 
§ 4 

Do zadan Zespolu nalezy koordynacja celów i zadan szkól wchodzacych w sklad Zespolu, a 
w szczególnosci: 
1. Tworzenie szkolom wlasciwych warunków organizacji ksztalcenia, bezpiecznych i 

higienicznych warunków pracy, udzielania pomocy w zatrudnianiu kwalifikowanych 
nauczycieli, doreczanie programów nauczania, obowiazujacych druków szkolnych, 
podreczników, srodków dydaktycznych oraz lektur szkolnych. 

2. Ksztaltowanie srodowiska wychowawczego, sprzyjajacego realizowaniu celów i zasad 
okreslonych w ustawie o systemie oswiaty, stosownie do warunków i wieku uczniów. 

3. Organizacyjne wspomaganie szkól w zakresie przeprowadzania egzaminów i 
sprawdzianów. 

4. Wspóldzialanie ze srodowiskiem zewnetrznym i samorzadem lokalnym w ksztaltowaniu 
srodowiska wychowawczego oraz w rozwijaniu form ksztalcenia i wychowania 
mlodziezy. 

Rozdzial III 
Cele i zadania szkól wchodzacych w sklad Zespolu 

§ 5 
1. Szczególowa organizacje wewnetrzna, kompetencje organów oraz zasady i tryb pracy 

poszczególnych szkól wchodzacych w sklad Zespolu okreslaja ich Statuty. 
2. Szkola Podstawowa, Gimnazjum realizuja cele i zadania okreslone w ustawie o systemie 

oswiaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególnosci: 
1) umozliwiaja absolwentom dokonanie wyboru kierunku ksztalcenia, 
2) ksztaltuja srodowisko wychowawcze sprzyjajace realizowaniu celów i zasad 

okreslonych w ustawie, stosownie do wieku uczniów, 
3) sprawuja opieke nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz mozliwosci szkoly, 
4) umozliwiaja uczniom podtrzymanie tozsamosci narodowej, etnicznej, jezykowej i 

religijnej, 
5) udzielaja uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 
6) umozliwiaja opieke nad uczniami niepelnosprawnymi uczeszczajacymi do szkoly, 
7) umozliwiaja uczniom realizowanie indywidualnych programów nauczania, 
8) ksztaltuja poczucie odpowiedzialnosci za ochrone przyrody i srodowisko naturalne. 

§ 6 
Szkoly wchodzace w sklad Zespolu odpowiadaja za bezpieczenstwo i higiene pracy uczniów 
w czasie zajec lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
 

Rozdzial IV 
Organy Zespolu Szkól 

§ 7 
Organami Zespolu sa: 
1. Dyrektor 
2. Rada Pedagogiczna 
3. Rada Rodziców 
4. Samorzad Uczniowski 

 
§ 8 

Dyrektor Zespolu 



1. Dyrektor Zespolu jest dyrektorem szkoly w rozumieniu ustawy o systemie oswiaty i 
kieruje Zespolem. 

2. Powierzenia stanowiska dyrektora Zespolu dokonuje organ prowadzacy Zespól na 
zasadach okreslonych w ustawie. 

3. Dyrektor Zespolu jest odpowiedzialny za caloksztalt dzialan podejmowanych przez szkoly 
wchodzace w sklad Zespolu. 

4. Dyrektor Zespolu moze byc odwolany: 
1) na wlasna prosbe, za uprzednim trzymiesiecznym wypowiedzeniem, 
2) z koncem roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach takze w czasie roku 

szkolnego za uprzednim trzymiesiecznym wypowiedzeniem, 
3) z inicjatywy organu, który stanowisko dyrektora powierzyl – w razie otrzymania 

negatywnej oceny pracy. 
§ 9 

Zakres praw i obowiazków Dyrektora Zespolu 
1. Dyrektor jest organem wykonawczym i przelozonym sluzbowym wszystkich 

pracowników Zespolu. 
2. Dyrektor Zespolu pelni funkcje pracodawcy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników nie bedacych nauczycielami. 
3. Dyrektor zarzadza szkola jednoosobowo, sprawuje nadzór, stwarza warunki do realizacji 

zadan dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych oraz do dzialalnosci 
administracyjno-gospodarczej. 

4. Dyrektor wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, poprzez wydawanie 
decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oswiaty.  

5. Dyrektor reprezentuje Zespól na zewnatrz. 
§ 10 

Dyrektor Zespolu przestrzegajac postanowien niniejszego Statutu ma obowiazek w 
szczególnosci do: 
1. Ksztaltowania wlasciwych stosunków pracowniczych, twórczej atmosfery i wlasciwych 

warunków pracy w szkole. 
2. Przedkladania do zaopiniowania organom Zespolu projektów organizacji szkól i planów 

finansowych Zespolu sporzadzonych na podstawie programów nauczania, kierowanie ich 
realizacja oraz skladanie okresowych i rocznych sprawozdan z ich realizacji. 

3. Wspóldzialania z gmina w zakresie realizacji zadan wymagajacych takiego 
wspóldzialania. 

4. Zapewnienia pomocy nauczycielom w realizacji ich zadan oraz w ich doskonaleniu 
zawodowym. 

5. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny – w trybie i na zasadach okreslonych odrebnymi 
przepisami. 

6. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwal rady pedagogicznej Zespolu sprzecznych z 
przepisami prawa. 

7. Dyrektor organizuje wyposazenie Zespolu w srodki dydaktyczne i sprzet szkolny. 
8. Dysponuje srodkami pienieznymi okreslonymi w planie szkoly, podejmuje dzialania na 

rzecz ich zwiekszania oraz ponosi odpowiedzialnosc za ich wydawanie zgodnie z 
obowiazujacymi przepisami prawa finansowego. 

9. Wspóldziala z rada pedagogiczna Zespolu, a takze z organami dzialajacymi w 
poszczególnych szkolach wchodzacych w sklad Zespolu, w sprawach nalezacych do 
kompetencji tych organów. 

§ 11 
1. Dyrektor Zespolu zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespolu, 

zgodnie z obowiazujacymi przepisami. 



2. Dyrektor zarzadza i ponosi odpowiedzialnosc za majatek Zespolu. 
3. Organizuje i nadzoruje prace sekretariatu szkoly, biblioteki i swietlicy szkolnej. 
4. Opracowuje zakresy zadan, uprawnien i odpowiedzialnosci pracowników Zespolu i 

rozlicza z ich realizacji. 
5. Przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi dotyczace nauczycieli oraz pracowników 

niepedagogicznych Zespolu. 
§ 12 

Szczególowy zakres zadan dyrektora okreslaja: ustawa o systemie oswiaty, ustawa-Karta 
Nauczyciela, Kodeks Pracy oraz Zarzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
okreslajace zadania zwiazane z powierzonym stanowiskiem. 

§ 13 
Rada Pedagogiczna 
1. W sklad rady pedagogicznej Zespolu wchodza: 

1) Dyrektor Zespolu, 
2) wszyscy pracownicy pedagogiczni kazdej szkoly wchodzacej w sklad Zespolu, bez 

wzgledu na indywidualny wymiar czasu pracy i forme zatrudnienia. 
2. Rada pedagogiczna Zespolu jest organem kolegialnym Zespolu, realizujaca zadania 

wynikajace ze Statutu Zespolu oraz ustawy o sys temie oswiaty. 
3. W posiedzeniach rady pedagogicznej moga uczestniczyc inne osoby zaproszone w 

imieniu Rady przez przewodniczacego bez prawa udzialu w glosowaniu. 
4. Przewodniczacym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespolu. 
5. Przewodniczacy reprezentuje rade pedagogiczna na zewnatrz i dba o jej autorytet. 

§ 14 
1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwaly lub wyraza opinie. 
2. Uchwaly rady pedagogicznej sa podejmowane zwykla wiekszoscia glosów w glosowaniu 

jawnym w obecnosci przynajmniej polowy czlonków rady, którzy sa zobowiazani do nie 
ujawniania spraw bedacych przedmiotem obrad rady. 

3. Uchwaly rady powinny byc rejestrowane, a fakt ich podjecia odnotowany w protokolach z 
posiedzen. 

§ 15 
1. Rada pedagogiczna Zespolu wyraza opinie w sprawach istotnych dla Zespolu, a w 

szczególnosci: 
1) wyznacza i deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora Zespolu, 
2) na wniosek Wójta Gminy wyraza opinie o powierzeniu proponowanego nauczycielowi 

lub osobie nie bedacej nauczycielem, stanowiska dyrektora Zespolu. 
2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekty zmian w Statucie Zespolu oraz koordynuje 

funkcjonowanie rad pedagogicznych szkól tworzacych Zespól. 
3. Rady pedagogiczne dzialaja w sprawach dydaktyczno-wychowawczych poszczególnych 

szkól wchodzacych w sklad Zespolu w oparciu o statuty szkól i ich regulaminy. 
§ 16 

 
1. Rada rodziców oraz samorzad uczniowski – jako organy szkól wchodzacych w sklad 

Zespolu – dzialaja odrebnie w oparciu o statuty tych szkól i swoje regulaminy. 
2. Wszystkie organy Zespolu dzialaja na jego rzecz, przyjmujac zasade wspólpracy i 

nieingerencji w kompetencje wlasciwe dla kazdego z nich. 
 

Rozdzial  V 
Organizacja szkoly 

§ 17 



1. Terminy rozpoczynania i konczenia zajec dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
swiatecznych oraz ferii zimowych i letnich okreslaja przepisy dotyczace organizacji roku 
szkolnego. 

2. Szczególowa informacje w zakresie nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym okresla arkusz organizacji szkoly opracowany przez Dyrektora szkoly, z 
uwzglednieniem szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoly, najpózniej do 
30 kwietnia kazdego roku. 

3. Arkusz organizacyjny Zespolu zatwierdza organ prowadzacy do 30 maja danego roku. 
4. Podstawowa forma pracy w szkolach wchodzacych w sklad Zespolu sa zajecia edukacyjne 

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 
5. Formy pracy i organizacji procesu edukacyjnego poszczególnych szkól okreslaja statuty 

tych szkól. 
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie 

prowadzenia zajec edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowujac ogólny tygodniowy czas 
zajec ustalony w tygodniowym rozkladzie zajec. 

§ 18 
Dla realizacji celów statutowych Zespól posiada baze materialna: sale lekcyjne, pracownie 
komputerowe i przedmiotowe, swietlice szkolna, sekretariat, gabinet dyrektora, sale 
gimnastyczne, biblioteke szkolna, szatnie, pokoje nauczycielskie. 

 
Rozdzial   VI 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespolu 
§ 19 

1. W Zespole zatrudnia sie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. 
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników, o których 

mowa w ust. 1 okreslaja odrebne przepisy. 
§ 20 

1. Nauczyciele prowadza prace dydaktyczno-wychowawcza i opiekuncza oraz sa 
odpowiedzialni za jakosc tej pracy i bezpieczenstwo powierzonych ich opiece dzieci i 
mlodziezy. 

2. Statuty poszczególnych szkól wchodzacych w sklad Zespolu okreslaja szczególowy 
zakres zadan i odpowiedzialnosci nauczycieli i wychowawców. 

§ 21 
Prawa i obowiazki nauczycieli okresla ustawa o systemie oswiaty, ustawa-Karta Nauczyciela, 
Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze wydane z upowaznienia i na ich podstawie. 

 
 
 

Rozdzial  VII 
Uczniowie szkól 

1. Statuty szkól wchodzacych w sklad Zespolu okreslaja miedzy innymi: 
1) zasady rekrutacji uczniów, w oparciu o powszechnie obowiazujace przepisy prawa w 

tym zakresie, 
2) prawa i obowiazki uczniów. 

2. Statuty szkól wchodzacych w sklad Zespolu okreslaja rodzaje kar i nagród stosowanych 
wobec uczniów oraz tryb odwolywania sie od kary. 

Rozdzial  VIII 
Postanowienia  koncowe  

§ 22 
1. Zespól uzywa pieczeci urzedowej okraglej i podluznej firmowej. 



2. W swiadectwach szkolnych, zaswiadczeniach, legitymacjach i innych dokumentach 
wydawanych przez szkoly wchodzace w sklad Zespolu podaje sie nazwe szkoly. 

3. Poszczególne szkoly wchodzace w sklad Zespolu prowadza i przechowuja dokumentacje 
przebiegu nauczania zgodnie z odrebnymi przepisami w tym zakresie. 

4. Regulamin pracy rady pedagogicznej Zespolu oraz regulaminy organów dzialajacych w 
poszczególnych szkolach wchodzacych w sklad Zespolu nie moga byc sprzeczne z 
zapisami niniejszego Statutu, jak równiez z przepisami powszechnie obowiazujacymi. 

5. Organem wlasciwym do dokonywania i uchwalania zmian w Statucie Zespolu jest rada  
pedagogiczna Zespolu. 

6. We wszystkich sprawach odrebnie uregulowanych w Statutach szkól wchodzacych w 
sklad zespolu, pierwszenstwo stosowania maja przepisy niniejszego Statutu. 

7. Dyrektor Zespolu jest odpowiedzialny za zapoznanie z trescia niniejszego Statutu 
wszystkich , których on dotyczy. 


