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UCHWAŁA NR XLV/250/10
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 

Na podstawie art. 58 ust. 6 w związku z art. 5 c pkt 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 
2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 
1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, 
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370 
i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) oraz art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 
214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się statut Zespołowi Szkoły i Przedszkola w Ożarowie w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do uchwały. 

2. W sprawach uregulowanych odmiennie w statucie Zespołu, tracą moc postanowienia 
zawarte w statutach połączonych szkoły i przedszkola. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko oraz Dyrektorowi Zespołu 
Szkoły i Przedszkola w Ożarowie. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/236/10 Rady Gminy Mokrsko z dnia 23 marca 2010 roku 
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkoły i Przedszkola w Ożarowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r. 

 

Przewodnicząca 
Rady Gminy 

Sabina Sokół
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/250/10

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 28 maja 2010 r.

STATUT ZESPOŁU SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W OŻAROWIE 

Rozdział I.
Postanowienia wstępne 

§ 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie; 

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie; 

3) radzie rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Ożarowie lub Publicznego Przedszkola w Ożarowie; 

4) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ożarowie; 

5) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do Publicznego Przedszkola 
w Ożarowie; 

6) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole; 

7) szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową w Ożarowie; 

8) przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Ożarowie; 

9) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w Zespole, 
a realizującego zadania w Publicznej Szkole Podstawowej, lub Przedszkolu; 

10) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników niebędących nauczycielami, 
zatrudnionych w Zespole Szkoły i Przedszkola w Ożarowie. 

Rozdział II.
Ogólne informacje o Zespole 

§ 2. 1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie. 

2. Nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu. 

3. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ożarowie; 

2) Publiczne Przedszkole w Ożarowie. 

4. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają nazwy w pełnym brzmieniu: 

1) Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ożarowie; 

2) Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie - Publiczne Przedszkole w Ożarowie. 

5. Połączenie w Zespół, nie narusza odrębności rad rodziców szkoły i przedszkola. 

6. Siedziba Zespołu – znajduje się w Ożarowie Nr 142, 98-345 Mokrsko. 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty. 

8. Organem prowadzącym jest Gmina Mokrsko. 

9. Obsługę administracyjno – księgową prowadzi Urząd Gminy Mokrsko. 



Id: MYLZC-ZQDPM-ARDBP-QAKAP-OBBZO. Podpisany Strona 2

10. Cele i zadania szkół wchodzących w skład Zespołu zostały określone w ich statutach. 

Rozdział III.
Dyrektor 

§ 3. 1. Zespołem kieruje dyrektor. 

2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Zespole, a także 
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Zespół poza 
obiektami należącymi do Zespołu. 

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Zespołu oraz reprezentowanie Zespołu na zewnątrz; 

2) realizowanie uchwał rady pedagogicznej szkoły, podjętych w ramach kompetencji 
stanowiących; 

3) racjonalne dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, 
zaopiniowanym przez radę pedagogiczną szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu; 

4) kontrolowanie spełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie 
Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu; 

5) pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli 
i pracowników nie będących nauczycielami; 

6) decydowania w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 
Zakładu; 

7) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 
pracownikom Zespołu; 

8) ocena pracy nauczycieli; 

9) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
Zespołu; 

10) realizowanie innych zadań zgodnie z kompetencjami ustanowionymi przepisami 
szczególnymi. 

§ 4. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje Wójt Gminy Mokrsko, który jest równocześnie 
jego zwierzchnikiem służbowym. 

§ 5. 1. W Zespole tworzy się stanowisko kierownicze – I Wicedyrektora Zespołu. 

2. Wicedyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego oraz rady pedagogicznej. 

3. Szczegółowy zakres czynności dla Wicedyrektora ustala Dyrektor. 

Rozdział IV.
Rada Pedagogiczna 

§ 6. 1. W Zespole działa rada pedagogiczna. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole, 
realizujący powierzone im zadania w szkole podstawowej i przedszkolu. 

3. Rada pedagogiczna, ustala regulamin swojej działalności. 

4. Kompetencje rady pedagogicznej, określa statut szkoły podstawowej. 

5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu. 
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6. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez 
przewodniczącego rady, za zgodą lub na wniosek rady. 

7. Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 
dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego 
oraz informacje o działalności szkoły i przedszkola. 

Rozdział V.
Samorząd Uczniowski 

§ 7. 1. W Zespole działa samorząd uczniowski – szkoły podstawowej. 

2. Samorząd uczniowski szkoły podstawowej tworzą uczniowie szkoły podstawowej. 

3. Szczegółowe zasady działania samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej, określa 
regulamin samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej. 

4. Kompetencje samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej, określa statut szkoły 
podstawowej. 

Rozdział VI.
Rada Rodziców 

§ 8. 1. W Zespole działają dwie odrębne rady rodziców, jedna w szkole podstawowej i jedna 
w przedszkolu. 

2. Połączenie w Zespół nie narusza odrębności rad rodziców. 

3. Rady rodziców stanowią reprezentację rodziców uczniów oraz dzieci i wyrażają ich 
interesy wobec dyrektora Zespołu, rady pedagogicznej i organów zewnętrznych. 

4. W realizacji swych działań rady rodziców współpracują z dyrektorem Zespołu Szkoły 
i Przedszkola oraz radą pedagogiczną. 

5. Kompetencje rady rodziców szkoły podstawowej, określa statut szkoły podstawowej. 

6. Kompetencje rady rodziców przedszkola, określa statut przedszkola. 

7. Szczegółowy zakres działania, zadania, strukturę i zasady funkcjonowania rad rodziców 
określają regulaminy opracowane przez rady rodziców. 

Rozdział VII.
Współdziałanie organów szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu 

§ 9. 1. Bieżąca współpraca między organami w szkole i przedszkolu wchodzących w skład 
Zespołu realizowana jest w postaci: 

1) pisemnych komunikatów umieszczonych na tablicy ogłoszeń; 

2) apeli informacyjnych dla uczniów; 

3) spotkań z przedstawicielami organów szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu. 

2. Wszystkie bieżące sprawy, problemy i wnioski kierowane są do dyrektora, który 
organizuje sposób ich rozwiązania. 

§ 10. Rozstrzyganie sporów między organami szkoły podstawowej i przedszkola odbywa się 
z zachowaniem następujących zasad: 

1) jeżeli w Zespole występuje konflikt między organami szkoły podstawowej i przedszkola, 
których stroną nie jest dyrektor, to spór rozstrzyga dyrektor. 
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Rozdział VIII.
Organizacja Zespołu 

§ 11. 1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły 
podstawowej oraz ich organizację określa statut szkoły podstawowej. 

2. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej przedszkola 
oraz ich organizację określa statut przedszkola. 

§ 12. 1. Rok szkolny w Zespole rozpoczyna się i kończy zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacyjny Zespołu, opracowany przez dyrektora, zatwierdzony przez organ 
prowadzący. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor, z uwzględnieniem zasad 
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć w szkole podstawowej 
i przedszkolu określający organizację zajęć lekcyjnych. 

§ 13. 1. W Zespole może działać świetlica. 

2. Zadania świetlicy działającej w szkole podstawowej określa statut szkoły podstawowej. 

3. Szczegółowe zasady działania świetlicy, określa regulamin świetlicy, ustalony przez 
dyrektora. 

§ 14. 1. W Zespole działa biblioteka. 

2. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor zespołu w sposób, który umożliwi dostęp do jej 
zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy nie będący 
nauczycielami. 

4. Szczegółowe zasady działania biblioteki określa regulamin biblioteki ustalany przez 
dyrektora. 

§ 15. 1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju dzieci, w Zespole prowadzi się stołówkę. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. 

3. Zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor Zespołu 
w porozumieniu z organem prowadzącym. 

Rozdział IX.
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

§ 16. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, określonych ramowym planem nauczania 
–zajęć edukacyjnych, nauczycieli bibliotekarzy, pedagoga – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Zadania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli uczących w szkole 
podstawowej oraz pedagoga określa statut szkoły podstawowej. 

3. Zadania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli uczących w przedszkolu 
określa statut przedszkola. 

§ 17. 1. W Zespole zatrudnia się pracowników obsługi zgodnie z potrzebami Zespołu. 

2. Pracownicy obsługi realizują zadania zgodnie z rodzajem umówionej pracy. 

3. Szczegółowe zadania pracowników obsługi określają ustalone przez dyrektora zakresy 
czynności. 
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Rozdział X.
Uczniowie Zespołu 

§ 18. 1. Uczniem (wychowankiem) jest ten, kto zostanie zapisany do szkoły wchodzącej 
w skład Zespołu. 

2. Do sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej wchodzącej w skład 
Zespołu; 

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły 
podstawowej wchodzącej w skład Zespołu, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca. 

3. W Zespole działa samorząd uczniowski – szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowie należą 
do samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządu klasowego. 

4. W zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, materialnych i organizacyjnych 
uczniów, organy szkoły wchodzące w skład Zespołu współdziałają z samorządem uczniowskim. 

§ 19. 1. Zasady udzielania informacji o postępach w nauce uczniów określa statut szkoły 
podstawowej. 

§ 20. 1. Prawa i obowiązki uczniów uczących się w szkole podstawowej określa statut szkoły 
podstawowej. 

§ 21. 1. Nagrody i kary stosowane wobec uczniów uczących się w szkole podstawowej 
określa statut szkoły podstawowej. 

§ 22. 1. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i dzieci w czasie pobytu w Zespole 
określa odpowiedni statut szkoły podstawowej lub statut przedszkola. 

Rozdział XI.
Postanowienia końcowe 

§ 23. 1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla szkoły i przedszkola wchodzących 
w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu. 

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci: 

1) Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ożarowie; 

2) Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie - Publiczne Przedszkole w Ożarowie. 

3. Zespół używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 24. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 25. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy. 

 

Przewodnicząca 
Rady Gminy 

Sabina Sokół


