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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach, zwany dalej „Zespołem” jest gminną
jednostką organizacyjną powołaną w celach dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych.
2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przedszkole Samorządowe w Biskupicach;
2) Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Biskupicach z włączonymi do niej klasami
dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Biskupicach.
§ 2.

1. Siedzibą Zespołu jest budynek szkoły w Biskupicach, przy ulicy Piłsudskiego 15.
2. Zespół nosi imię Stefana Batorego.
3. Obwód Zespołu stanowią następujące miejscowości:

1) Biskupice;
2) Struża;
3)Kolonia Struża.

§ 3.

1. Ustalona nazwa jest używana przez Zespół w brzmieniu:
Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach.
2. Na pieczęci używana jest nazwa określona w ust. 1, na stemplu:
Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego
Biskupice, ul. Piłsudskiego 15
21-044 Trawniki
tel. (81)585-90-03
3. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Trawniki, a organem sprawującym
nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.
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Rozdział 2
Cele i zadania Zespołu
§ 4.

1. Zespół podejmuje działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności
statutowej, zapewniania każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego
rozwoju, podnoszenia jakości pracy Zespołu i jego rozwoju organizacyjnego.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności uczniów;
4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
5) zarządzania Zespołem.

§ 5.

1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz
uwzględniające Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły podstawowej.
2. Zespół podejmuje zadania z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad
promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności w zakresie:

1) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) organizowania opieki nad dziećmi, w tym niepełnosprawnymi;
3) umożliwiania uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
3. Szczegółowe cele i zadania realizowane przez poszczególne placówki wchodzące w
skład Zespołu określa Statut Szkoły Podstawowej i Statut Przedszkola
Samorządowego w Biskupicach w Rozdziale 2.

Rozdział 3
Ocenianie wewnątrzszkolne
§ 6.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne dotyczy uczniów szkoły podstawowej i uczniów klas
dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Biskupicach.
2. Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego określa Statut Szkoły
Podstawowej im. Stefana Batorego w Biskupicach w Rozdziale 6.
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Rozdział 4
Organy Zespołu
§ 7.

1. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej.
2. Każdy z organów wymienionych w § 7 ust. 1, korzysta z pełnej autonomii
wewnętrznej i działa zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe.
3. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski ustalają regulamin
swojej działalności.
4. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu są zawarte w statutach placówek
wchodzących w skład Zespołu.
5. Wszystkie organy Zespołu realizując swoje zadania statutowe współpracują ze sobą
dla realizacji celów i zadań Zespołu.

Rozdział 5
Organizacja Zespołu
§ 8.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w Zespole określa arkusz
organizacji Zespołu, który dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu Zespół.
2. Arkusz organizacji uwzględnia w szczególności:

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę pracowników Zespołu;
3)ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący Zespół;
4) liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia,
realizowanych w szczególności przez pedagoga i innych nauczycieli.
3. Organizację pracy poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu określa
Statut Szkoły Podstawowej i Statut Przedszkola Samorządowego w Biskupicach.
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§ 9.

Zespół przeprowadza rekrutację uczniów na zasadzie powszechnej dostępności.

§ 10.

1. Zespół może prowadzić innowacje pedagogiczne, tzn. nowatorskie rozwiązania
programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy
Zespołu.
2. Zespół może realizować eksperyment pedagogiczny na zasadach i warunkach
określonych odrębnymi przepisami.

§ 11.

1. Do realizacji zadań statutowych Zespół posiada:

1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;
2) bibliotekę;
3) 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu;
4) salę gimnastyczną;
5) boisko sportowe;
6) świetlicę szkolną;
7) szatnię;
9) kuchnię;
9) stołówkę.
§ 12.

Zespół prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej oraz
opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu
§ 13.

1. Zespół zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
na stanowiskach administracyjnych i obsługi.
2. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy Prawo
Oświatowe, Ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela.
3. Podstawowe obowiązki dla pracowników samorządowych określa ustawa o
pracownikach samorządowych.
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§ 14.

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz
odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich
opiece uczniów.
2. Prawa i obowiązki nauczyciela określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta
Nauczyciela.
3. Szczegółowe zakresy zadań nauczycieli Zespołu określają statuty placówek
wchodzących w skład Zespołu.

§ 15.

1. W Zespole tworzy się w szczególności następujące stanowiska nauczycielskie:

1) nauczyciel bibliotekarz;
2) nauczyciel pedagog;
3) nauczyciel wychowawca świetlicy;
4) nauczyciel przedszkola.
2. W Zespole powołuje się zespoły nauczycielskie stałe i doraźne na czas określony i
nieokreślony.

§ 16.

1. W Zespole tworzy się następujące stanowiska obsługi i administracyjne:

1) sekretarz szkoły;
2) intendent;
3) woźne;
4) rzemieślnik- specjalista;
5) kucharka;
6) pomoc kuchenna.
2. Zakres stałych obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor.

§ 17.

1. W Zespole utworzone jest, za zgodą organu prowadzącego, stanowisko
wicedyrektora.
2. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu
opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
3. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie ze swoimi kompetencjami w oparciu o
odrębne przepisy oraz przydział czynności na dany rok szkolny.
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4. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu zastępuje go Wicedyrektor.

Rozdział 7
Uczniowie Zespołu

§ 18.

1. Uczniami Zespołu są:

1) uczniowie Szkoły Podstawowej;
2) uczniowie klas dotychczasowego Gimnazjum Publicznego;
3) wychowankowie Przedszkola Samorządowego.
2. Zespół zapewnia wszystkim uczniom prawa wynikające z Konwencji o Prawach
Dziecka.
3. Obowiązki i prawa uczniów Zespołu są określone w Statutach Szkoły Podstawowej
i Przedszkola Samorządowego.

§ 19.

1. Uczniom Zespołu mogą być przyznawane nagrody lub wymierzane kary.
2. Formy nagród, kar oraz tryby odwoływania się od nich regulują zapisy Statutu
Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Biskupicach.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 20.

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materialnej określają
odrębne przepisy.

§ 21.

1. Placówki wchodzące w skład Zespołu mogą posiadać własne imię, sztandar, godło
oraz ceremoniał szkolny.
2. Zespół posiada własne godło/logo – wizerunek patrona szkoły wraz z nazwą
Zespołu.
3. Godło/logo umieszczone jest na stronach tytułowych najważniejszych
dokumentów, dyplomów, zaproszeń.
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§ 22.

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Zespołu, tj.
pracowników, uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w sytuacji , gdy:

1) zapisy statutu będą sprzeczne z przepisami oświatowymi wydanymi po wejściu w życie statutu;
2) wprowadzone poprawki i uzupełnienia pozwolą na bardziej szczegółowe ujęcie postanowień w nim
zawartych.
3. Z inicjatywą zmian w statucie może wystąpić każdy organ Zespołu.
4. Rada Pedagogiczna uchwala Statut Zespołu i zmiany do Statutu.
5. Rada Pedagogiczna upoważnia dyrektora do podania ujednoliconego tekstu
statutu raz w roku szkolnym – w maju.
6. Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem Dyrektora Zespołu.
7. Tekst ujednolicony Statutu jest udostępniony wszystkim zainteresowanym w wersji
papierowej w sekretariacie placówki oraz jest zamieszczony na stronie internetowej
Zespołu.
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