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                         Załącznik do uchwały Nr XXXIII/251/06 
                                                     Rady Miejskiej w Namysłowie 
                                                      z dnia 2 marca 2006 r. 
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Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
 

§ 1 
 

1. Nazwa: Zespół Placówek Oświatowych 
         w Smogorzowie. 

2. Ustalona nazwa Zespołu jest uŜywana w pełnym brzmieniu na pieczęciach. 
 

§ 2 
 
Zespół jest placówką publiczną, realizującą zadania określone w ustawie o systemie 
oświaty. 
 

§ 3 
 
1. Organem prowadzącym jest Gmina Namysłów. 
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty. 

 
§ 4 

 
Zespół tworzą: 

1. Gimnazjum, 
2.  Przedszkole. 

 
§ 5 

 
1. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata. 
2. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie klas I- III zamieszkali w obwodzie szkolnym 

tego gimnazjum. 
3. W przypadku posiadania wolnych miejsc do gimnazjum mogą uczęszczać takŜe 

uczniowie zamieszkali poza jego obwodem. 
4. Dyrektor Zespołu odpowiedzialny jest za zorganizowanie dowozu, umoŜliwiającego 

wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
 

Rozdział II 
Cele i zadania Zespołu 

 
 

§ 6 
 
Zespół realizuje cele i zadania przedszkola i gimnazjum wynikające z przepisów prawa oraz 
uwzględniające program wychowawczy Zespołu, a w szczególności: 
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1) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka i uczenia, zgodnie z jego wrodzonym 
potencjałem i moŜliwościami rozwojowymi,  

2) umoŜliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności do uzyskania gotowości szkolnej, 
promocji do następnej klasy i ukończenia gimnazjum, 

3) sprawowanie opieki nad dziećmi i uczniami, odpowiednio do ich potrzeb i moŜliwości 
Zespołu, mając na uwadze zdrowie, bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój 
psychologiczny dziecka,  

4) współdziałanie z rodziną dziecka i ucznia,  
5) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka 

przedszkola i ucznia gimnazjum,  
6) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,  
7) umoŜliwienie wychowankom i uczniom podtrzymywania toŜsamości narodowej, 

językowej i religijnej, w tym organizowanie nauki religii na wniosek rodziców. 
8) zapewnienie bezpłatnej nauki wszystkim uczniom gimnazjum, zgodnie z ich 

indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,  
9) umoŜliwienie zdobycia uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenie gimnazjum,  

10) umoŜliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku 
kształcenia, 

11) realizowanie podstaw programowych kształcenia ogólnego określonego odrębnymi 
przepisami, 

12) organizowanie bezpłatnych i odpłatnych zajęć pozalekcyjnych. 
 

§ 7 
 
Zadania realizowane są poprzez:  

1. Organizowanie w przedszkolu zajęć i zabaw grupowych, zespołowych  
i indywidualnych, z uwzględnieniem treści zawartych w wybranym programie 
wychowania przedszkolnego. 

2. Organizowanie z uczniami gimnazjum zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych, 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych,  

3. Stosowanie aktywizujących form i metod pracy, wykorzystując róŜne koncepcje 
pedagogiczne dostosowane do moŜliwości rozwojowych dziecka przedszkolnego i 
ucznia w gimnazjum. 

 
§8 

 
W celu realizacji zadań, Zespół zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie 
kwalifikacje określone odrębnymi przepisami. 
 
 

 
§ 9 

 
1. Nauka w gimnazjum kończy się egzaminem, dającym moŜliwości dalszego 

kształcenia w liceum profilowanym lub szkole zawodowej. 
2. Egzamin końcowy składa się z zadań i testów przygotowanych przez okręgową 

komisję egzaminacyjną. 
3. Egzamin końcowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna powołana według 

odrębnych przepisów. 
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4. W gimnazjum uczeń moŜe realizować obowiązek szkolny takŜe na podstawie 
indywidualnego programu lub toku nauki, pod opieką wyznaczonego nauczyciela. 

5. Decyzję w sprawie wyraŜenia zgody na naukę indywidualnym programem lub tokiem 
nauczania wydaje dyrektor na wniosek rodziców ucznia. 

 
§10 

1. W gimnazjum, w razie potrzeby, moŜe być zorganizowany oddział integracyjny 
według zasad określonych odrębnymi przepisami. 

2. Gimnazjum moŜe organizować opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w oddziale, 
do którego uczeń uczęszcza, stosownie do potrzeb ucznia i moŜliwości finansowych 
gimnazjum. 

 
§ 11 

 
1. Zespół współdziała z poradnią psychologiczno - pedagogiczną na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 
2. Uczniowie gimnazjum i dzieci przedszkola mogą korzystać z pomocy pedagogiczno- 

psychologicznej udzielanej przez zatrudnionego w Zespole pedagoga lub psychologa. 
 

§ 12 
 

1. Podczas zajęć i zabaw obowiązkowych, nieobowiązkowych, pozalekcyjnych  
i dodatkowych, opiekę nad wychowankami przedszkola i uczniami gimnazjum 
sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

2. Podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel 
wyznaczony przez dyrektora w planie dyŜurów. 

3. Podczas imprez pozaszkolnych i wycieczek opiekę nad dziećmi lub uczniami 
biorącymi udział w imprezie lub wycieczce, sprawują nauczyciele wyznaczeni przez 
dyrektora Zespołu. 

4. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice (prawni 
opiekunowie). 

5. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola przez inne osoby wskazane przez rodziców 
(prawnych opiekunów), mogące zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu. 

6. Za bezpieczeństwo podczas dowozów szkolnych odpowiedzialna jest osoba wskazana 
przez dyrektora Zespołu. 

 
 

 
§13 

 
1. Dla uczniów, którzy muszą dłuŜej przebywać w gimnazjum, ze względu na czas pracy 

ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, gimnazjum organizuje świetlicę. 
2. Świetlica szkolna funkcjonuje według wewnętrznego regulaminu opracowanego przez 

Radę Pedagogiczną. 
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów  

w grupie nie powinna przekraczać 25. 
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§ 14 
 

1. W gimnazjum funkcjonuje biblioteka szkolna oraz czytelnia. 
2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel - bibliotekarz, którego zadania określają 

odrębne przepisy. 
 
 

 
Rozdział III 

Organy Zespołu 
 

 
§ 15 

 
1. Organami Zespołu są: 

 
1) Dyrektor Zespołu 
2) Rada Pedagogiczna 
3) Samorząd Uczniowski 
4) Rada Rodziców lub Rada Zespołu - jeŜeli została utworzona 

 
2. Kompetencje dyrektora Zespołu: 

 
1) kieruje działalnością dydaktyczną i wychowawczo - opiekuńczą Zespołu oraz 

reprezentuje placówkę na zewnątrz, 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,  
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktualne działania prozdrowotne,  
4) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli  

i pracowników nie będących nauczycielami, 
5) kontroluje wykonywanie obowiązku szkolnego przez uczniów gimnazjum, 
6) jako przewodniczący rady pedagogicznej realizuje uchwały rady pedagogicznej 

podjęte w ramach jej kompetencji, 
7) wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,  

o wstrzymaniu wykonywania natychmiast zawiadamia organ prowadzący Zespół, 
8) przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski,  wynikające ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu, nie rzadziej niŜ, 
dwa razy w roku szkolnym, 

9) współpracuje z radą rodziców, radą Zespołu i samorządem uczniowskim, 
10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie Zespołu, 
11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 
3. Kompetencje rady pedagogicznej: 

 
1) zatwierdza plan pracy Zespołu, 
2) uchwala program wychowawczy gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady rodziców 

i samorządu uczniowskiego, 
3) zatwierdza wynik klasyfikacji i promocji uczniów, 
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4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 
Zespole, 

5) uchwala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
6) opiniuje organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowym rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 
7) opiniuje projekt planu finansowego Zespołu, 
8) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

i wyróŜnień, 
9) opiniuje w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, 

10) przygotowuje projekt wprowadzenia zmian do statutu, przedstawia do dyskusji i 
opiniowania radzie rodziców oraz samorządowi uczniowskiemu, 

11) moŜe występować z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół o odwołanie 
dyrektora placówki, a do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji 
kierowniczej, 

12) ustala regulamin wewnętrzny własnej działalności. 
 

4. Do kompetencji rady rodziców naleŜy: 
 

1) opracowanie i uchwalenie regulaminu własnej działalności, który nie moŜe byś 
sprzeczny ze statutem Zespołu, 

2) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu, 

3) gromadzenie własnych funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców 
oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa 
regulamin. 

 
5. W gimnazjum działa samorząd uczniowski. Zasady wybierania i działania samorządu 

określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów. Samorząd moŜe przedstawiać 
organom Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum,  
w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów. 

 
 

§ 16 
 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 
dzieci. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: 

 
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w danej klasie  

i Zespole, 
2) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów, 
3) znajomości programu wychowawczego, 
4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka w czasie ustalonym z 

nauczycielem,  
5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia swych dzieci, 
6) wyraŜania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy 

Zespołu. 
 

2. Ogólne zebrania z rodzicami odbywają się nie rzadziej niŜ jeden raz na kwartał. 
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3. Nauczyciele wychowawcy wypracowują strategię współpracy z rodzicami i ustalają 
stałe terminy kontaktów z rodzicami. 

 
 

 
Rozdział IV 

Organizacja zespołu 
 

 
§ 17 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział: 
2. Oddział przedszkolny: 

1) obejmuje dzieci w wieku 3 - 6 lat. Liczba dzieci w oddziale nie moŜe 
przekroczyć 25, 

2) dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, 
moŜe uczęszczać do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego, w tym 
roku kalendarzowym, w którym ukończy 10 lat, 

3) organizację pracy oddziału przedszkolnego określa rozkład dnia ustalony przez 
nauczycielki pracujące w oddziale, uwzględniający zasady ochrony zdrowia i 
higieny pracy, potrzeby i zainteresowania dzieci oraz oczekiwania rodziców 
(prawnych opiekunów), 

4) godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. Czas trwania zajęć 
dodatkowych, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, 
nauki religii i innych, powinien byś dostosowany do moŜliwości rozwojowych 
dzieci i wynosić: 
- z dziećmi w wieku 3- 4 lata- około 15 minut 
- z dziećmi w wieku 5- 6 lat- około 30 minut, 

5) oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw   
ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora zespołu, po 
uwzględnieniu potrzeb rodziców, 

6) zasady odpłatności za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym i odpłatności za 
korzystanie z wyŜywienia przez pracowników ustala organ prowadzący, 

7) rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego prowadzona jest w kwietniu 
kaŜdego roku przez dyrektora zespołu, na podstawie złoŜonych przez rodziców 
„Kart zgłoszeń”. 

 
3. Oddział w gimnazjum: 
 

1) oddział moŜna dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki 
oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, 

2) poddział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i 
informatyki w oddziałach liczących powyŜej 24 uczniów oraz podczas 
ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyŜej 30 uczniów, 

3) w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niŜ 24 uczniów, lub 
mniej niŜ 30 uczniów podziału na grupy moŜna dokonać za zgodą organu 
prowadzącego Zespół, 

4) zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 
do 26 uczniów, 
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§ 18 

 
1. W gimnazjum mogą być tworzone: 
 

1) oddziały przysposabiające do pracy mogą być tworzone dla uczniów, którzy po 
rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku Ŝycia nie rokują 
ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, 

2) po zapoznaniu się z sytuacją i moŜliwościami ucznia, dyrektor Zespołu na 
podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych 
opiekunów) przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, 
uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, 

3) w oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się, 
zgodnie  
z podstawą programową kształcenia ogólnego, w formach dostosowanych do 
potrzeb  
i moŜliwości uczniów, 

4) program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem 
wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia,  
w określonym zawodzie, 

5) przysposobienie do pracy moŜe być organizowane w gimnazjum, albo poza 
gimnazjum, na podstawie umowy zawartej przez dyrektora zespołu ze szkołą 
zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą. 

 
§ 19 

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

określają arkusze organizacyjne gimnazjum przedszkola przez dyrektora Zespołu,  
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania i wychowania. Arkusz organizacji 
zatwierdza organ prowadzący Zespół do dnia 30 maja danego roku. 

 
2. W arkuszu organizacji gimnazjum i przedszkola 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. 

 
§ 20 

 
Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji dyrektor Zespołu, z uwzględnienie zasad 
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 
stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
 
 

§ 21 
 
Zajęcia edukacyjne są prowadzone w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.  
W uzasadnionym przypadku dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 
do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie 
zajęć. 
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§ 22 
 
Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają przepisy w sprawach organizacji roku 
szkolnego. 
 

Rozdział V 
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

 
 

§ 23 
 

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 
2. Zasady zatrudnienia nauczyciela i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 

określają odrębne przepisy. 
 

§ 24 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, odpowiada równieŜ za bezpieczeństwo 
powierzonych jego opiece wychowanków. 

2. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela związany jest z: 
1) odpowiedzialnością za Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 
2) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, 
3) wspieraniem rozwoju psychofizycznego dzieci i uczniów, ich zdolności oraz 

zainteresowań, 
4) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym ich 

traktowaniem, 
5) udzieleniem pomocy w przezwycięŜaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb uczniów, 
6) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy 

merytorycznej, 
7) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. 

 
§ 25 

 
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalanie zestawów programu nauczania dla danego oddziału 
oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 
zespoły problemowo zadaniowe. 

3.  Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora na wniosek 
zespołu. 

 
§ 26 

 
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel- wychowawca. 
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2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do 
wieku dzieci i uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 

 
 

§ 27 
 

1. Gimnazjum określa rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb 
odwoływania się od kary. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i 
godność osobistą ucznia. 

2. Gimnazjum określa przypadki, w których dyrektor moŜe wystąpić do kuratora 
oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum. 

3. Gimnazjum określa warunki pobytu w gimnazjum zapewniające uczniom 
bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzaleŜnieniami, demoralizacją oraz innymi 
przejawami patologii społecznej. 

 
 
 

§ 28 
 
Gimnazjum określa prawa i obowiązki ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw 
zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku 
naruszenia spraw dziecka. 
 

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

 
 

§ 29 
 
Zespół jest jednostką budŜetową i prowadzi gospodarkę finansową i materiałową na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 
 

§ 30 
 
Zespół moŜe posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 
 

§ 31 
 

Pieczęć urzędowa gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu nie zawiera nazwy tego 
Zespołu. 


