
 
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ………..……...2016 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
z dnia … ……………………… 2016 r. 

 
 

w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 8 w Zielonej Górze. 
 
 

Na podstawie art. 58 ust. 6 oraz art. 60 ust. 1 i art. 62 ust 4 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy                    
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.

1)
) i art. 12 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
2)

), 
nadaje się  
 
 

STATUT ZESPOŁOWI EDUKACYJNEMU NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE 
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
 

§ 1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty; 
2) statucie - należy przez to rozumieć statut Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze; 
3) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Edukacyjny nr 8 w Zielonej Górze; 
4) jednostce oświatowej - należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole nr 44, Szkołę                 

Podstawową nr 28;  
4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu; 
5) radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć wszystkich nauczycieli zatrudnionych                            

w  Zespole; 
6) radzie rodziców -  należy przez to rozumieć reprezentację ogółu rodziców wychowanków, uczniów  

Zespołu; 
7) rodzicach -należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka; 
8) pracownikach niepedagogicznych - należy przez to rozumieć ogół pracowników administracji  

i obsługi zatrudnionych w Zespole. 
 

§ 2. 1. Nazwa Zespołu brzmi: 
 

„Zespół Edukacyjny nr 8 
w Zielonej Górze” . 

 
. 

2. Siedziba Zespołu mieści się w Zielonej Górze przy ul. Zawada - Szkolna 24.  
3. W skład Zespołu wchodzą:  

1) Miejskie Przedszkole nr 44 w Zielonej Górze przy ul. Zawada - Szkolna 24; 
2) Szkoła Podstawowa nr 28 w Zielonej Górze przy ul. Zawada - Szkolna 24. 

 
§ 3. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Zielona Góra. 
2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Lubuski Kurator Oświaty. 
 
§ 4. Zespół jest jednostką budżetową Miasta Zielona Góra i prowadzi gospodarkę finansową                      

na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 
 

                                                 
1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, i poz. 195 oraz 668. 

2)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.  U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 
1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz 
z 2016 r. poz. 195 
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Rozdział 2 

Cele i zadania Zespołu 

 
§ 5. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 
1) stwarza warunki umożliwiając wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój wychowanków  

i uczniów poprzez odpowiednią organizację kształcenia i wychowania oraz działania 
wspomagające wychowawczą rolę rodziny; 

2) wszystkie działania podejmowane w jednostkach oświatowych wchodzących w skład Zespołu, 
muszą mieć na celu dobro wychowanków i uczniów oraz gwarantować wszystkim członkom 
społeczności przedszkolnej i szkolnej poszanowanie ich praw i godności. 

 
§ 6. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia przez wychowanka 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, nauki szkolnej oraz uzyskania przez 
ucznia szkoły podstawowej świadectwa jej ukończenia; 

2) umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie przez nich indywidualnych 
programów nauczania, a także w uzasadnionych przypadkach - ukończenie szkoły w skróconym 
czasie; 

3) przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym; 
4)  rozwijanie u wychowanków, uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego; 
5) przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich; 
6) umożliwienie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 
7) zapewnienie wychowankom, uczniom wszechstronnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej                       

w ramach działalności Zespołu oraz poprzez wyspecjalizowane instytucje; 
8) zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności 
spędzania czasu wolnego - upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, turystyki                                  
i krajoznawstwa; 

9) zapewnienie opieki nad wychowankami, przebywającymi na terenie przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum podczas zajęć 
obowiązkowych, dodatkowych zajęć obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych                                 
i specjalistycznych organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce oraz innych zajęć 
wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, zajęć pozaszkolnych oraz 
imprez i uroczystości; 

10) opieka nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego 
procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych; 

11) otaczanie szczególną troską wychowanków, uczniów, w tym niepełnosprawnych, a także 
znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej, poprzez odpowiednią organizację zajęć, pomoc 
nauczycieli, specjalistów i kolegów; 

12) otaczanie opieką oraz organizowanie pomocy socjalnej dla wychowanków, uczniów znajdujących  
się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej; 

13) stwarzanie i utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wychowania; 
14) współdziałanie z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania poprzez włączanie ich zarówno               

w działania edukacyjne jak i wychowawczo-opiekuńcze; 
15) zapewnienie rodzicom informacji o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych ich dzieci, a także informowanie ich o postępach dzieci w nauce  
i zachowaniu oraz przyczynach niepowodzeń szkolnych; 

16) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

17) współpraca ze środowiskiem lokalnym, organizacjami, stowarzyszeniami, innymi przedszkolami, 
szkołami w kraju i zagranicą. 

 
§ 7. 1. Zespół realizuje cele i zadania we współpracy z: 

1) rodzicami wychowanków, uczniów; 
2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami systemu oświaty; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny; 
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6) Policją, innymi służbami i instytucjami. 
  2. Zespół realizuje swoje cele i zadania zgodnie z przepisami prawa oraz uchwalonym przez radę 
pedagogiczną programami: wychowawczym i profilaktyki zaopiniowanymi przez radę rodziców                          
i samorząd uczniowski. 

 
§ 8. Dla wychowanków, uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego a posiadających orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, bądź w przypadku ucznia  
szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dyrektor 
organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub nauczanie 
indywidualne, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§ 9. Zespół realizuje ogólne założenia, cele kształcenia i wychowania, które nie mogą być 

sprzeczne z zasadami zawartymi w: 
1) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; 
3) Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych; 
4) Konwencji o Prawach Dziecka. 

 
 

Rozdział 3 
Organizacja Zespołu 

 
§ 10. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola wchodzącego w skład Zespołu jest 

oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań 
i uzdolnień. 

 
§ 11. 1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona                             

jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową 
wychowania przedszkolnego.  

2. Wybór programu określają odrębne przepisy. 
 
§ 12. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora                

na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasad 
zapewniania odpowiedniej liczby wychowanków w oddziale oraz oczekiwań rodziców. 

 
§ 13. Dzienny czas pracy przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, oraz terminy przerw w pracy przedszkola, określają 
odrębne przepisy. 

 
§ 14. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez 

organ prowadzący. 
2. Terminy przerwy w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek 

dyrektora i rady pedagogicznej. 
 
§ 15. W szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu, funkcjonuje oddział przedszkolny. 
 
§ 16. Organizację pracy szkoły wchodzącej w skład Zespołu, w tym terminy rozpoczynania 

i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, 
terminy sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określają 
odrębne przepisy.   

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

określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem planów nauczania,  
o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego 
roku.  

2. Arkusz organizacji Zespołu, zatwierdza organ prowadzący Zespół do dnia 30 maja danego 
roku. 

§ 18. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor Zespołu ustala tygodniowy 
rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia 
i higieny pracy.  
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§ 19. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej jest oddział złożony                           

z uczniów tej szkoły wchodzącej w skład Zespołu, którzy w danym roku szkolnym realizują 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne, oraz zajęcia dodatkowe określone w szkolnym planie nauczania, 
ustalonym przez dyrektora na podstawie ramowych planów nauczania, o których mowa w odrębnych 
przepisach i programami dopuszczonymi do użytku szkolnego. 

2. Organizację zajęć dodatkowych dla wychowanków, uczniów, z uwzględnieniem                                  
w szczególności ich potrzeb rozwojowych, określają statuty jednostek oświatowych wchodzących               
w skład Zespołu. 

3. Podział oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki  
i bezpieczeństwa określają odrębne przepisy.  

 
§ 20. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.  
2. Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe.  
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Zespołu na wniosek zespołu. 
4. Dyrektor Zespołu powierza oddział przedszkolny jednemu lub dwóm nauczycielom                            

w zależności od czasu pracy oddziału, realizowanych zadań, z uwzględnieniem propozycji rodziców.  
5. Oddziałem szkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.  
 

§ 21. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów szkoły podstawowej,                    
określa statut tej szkoły.  

 
§ 22. Jednostki oświatowe wchodzące w skład Zespołu mogą prowadzić działalność innowacyjną                

i eksperymentalną uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, 
organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
(„programy własne”).  

§ 23. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych 
potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna określa statut szkoły wchodzącej           
w skład Zespołu. 

 
§ 24. Warunki pobytu w szkole wchodzącej w skład Zespołu zapewniające uczniom 

bezpieczeństwo, określa statut szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu. 
  

 § 25. Przyjmowanie wychowanków do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej oraz uczniów do szkoły podstawowej określają odrębne przepisy. 
 

§ 26. W jednostkach oświatowych wchodzących w skład Zespołu, organizowana jest na życzenie 
rodziców: 
1) nauka religii - w przypadku przedszkola; 
2) nauka religii i etyki - w przypadku szkoły podstawowej.  
 2. Warunki i sposób organizowania nauki religii oraz etyki w publicznych przedszkolach i szkołach 
określają odrębne przepisy. 
 
 § 27. Zespół prowadzi dokumentację nauczania i wychowania zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 

§ 28. Do realizacji celów statutowych Zespół zapewnia możliwość korzystania z: 
1) sal przedszkolnych, lekcyjnych z odpowiednim wyposażeniem, w tym pracowni specjalistycznych 

(przedmiotowych, komputerowych, itp.); 
2) pomieszczeń, w których realizowane są zajęcia terapeutyczne z wychowankami i uczniami 

wymagającymi specjalistycznego wsparcia w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności; 
3) biblioteki z czytelnią; 
4) pokoju nauczycielskiego;  
5) pomieszczeń dla organizacji uczniowskich; 
6) obiektów sportowych; 
7) świetlicy szkolnej z blokiem żywieniowym; 
8) szatni lub szafek i innych pomieszczeń użytkowych; 
9) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych; 
10) archiwum; 
11) innych pomieszczeń niezbędnych do realizacji zadań statutowych.  
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§ 29. Zespół udostępnia urządzenia, pomieszczenia i obiekty sportowe osobom trzecim                       

na warunkach określonych w odrębnych przepisach. Udostępnienie bazy może nastąpić                        
pod warunkiem, że w pierwszej kolejności baza ta zabezpieczy statutowe zadania Zespołu. 

 
§ 30. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni specjalistycznych i obiektów sportowych 

określają ich regulaminy. 
 

§ 31. Organizację biblioteki szkolnej i zadania bibliotekarza oraz zasady współpracy biblioteki 
szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami, określa statut szkoły 
wchodzącej w skład Zespołu.  

 
§ 32. 1. Zespół organizuje dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu  

na czas pracy rodziców lub organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia uczniom opieki - świetlicę szkolną. 

2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupie, która nie powinna przekraczać liczby                           
25 wychowanków. 

3. Zasady rekrutacji uczniów do świetlicy szkolnej oraz jej funkcjonowanie określa regulamin.  
 
§ 33. Zespół zapewnia wychowankom, uczniom, pracownikom, możliwość korzystania                               

z dożywiania. 
 
 

Rozdział 4. 
Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 
§ 34. 1. Jednostki oświatowe wchodzące w skład Zespołu tworzą warunki do zaspokajania 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków, uczniów, organizując im pomoc psychologiczno -
pedagogiczną. 

2. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej polega na: 
1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka, 

ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych; 
2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych; 
3) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców. 
 

§ 35. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w szczególności wychowankom, 
uczniom: 
1) niepełnosprawnym; 
2) niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym; 
3) szczególnie uzdolnionym; 
4) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 
5) z zaburzeniami komunikacji językowej; 
6) z chorobami przewlekłymi; 
7) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
8) z niepowodzeniami edukacyjnymi; 
9) z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 
10) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska,             

w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; 
 
§ 36 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 
2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor Zespołu. 
 
§ 37. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana i organizowana we współpracy z: 

1) rodzicami wychowanka, ucznia; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci                   

i młodzieży. 
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§ 38. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 
2) rodzica/ów; 
3) dyrektora; 
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia                             

z wychowankiem/uczniem; 
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 
6) pracownika socjalnego; 
7) asystenta rodziny; 
8) kuratora sądowego. 

 
§ 39. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy                               

z wychowankiem, uczniem oraz w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych 

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
4) warsztatów; 
5) porad i konsultacji. 
 

§ 40. 1. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udziela się rodzicom wychowanków, uczniów,  
nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

2. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 
 
§ 41. 1. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają w Zespole wychowankom, uczniom, 

nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu tej pomocy, a w szczególności 
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, zwani dalej „specjalistami”. 

2. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie 
ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań  
i uzdolnień. 

 
§ 42. Dyrektor Zespołu planując udzielanie wychowankowi/uczniowi pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej współpracuje z rodzicami dziecka oraz w zależności od potrzeb z innym i nauczycielami 
i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem jak również z poradnią psychologiczno - 
pedagogiczną w tym specjalistyczną. 

 
§ 43. W przypadku gdy wychowanek/uczeń był objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną  

w przedszkolu, szkole dyrektor planując udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie                            
z odrębnymi przepisami. 

 
§ 44. 1. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną informuje                        

się rodziców. 
2. O ustalonych dla wychowanka, ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 
dyrektor  niezwłocznie informuje na piśmie rodziców. 

 
§ 45. Nauczyciele i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
§ 46. Organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, określają  statuty  
jednostek oświatowych, wchodzących w skład Zespołu.  
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Rozdział 5 
Organy Zespołu, ich szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania oraz sposób 

rozwiązywania sporów między nimi 
 

 
§ 47. Organami Zespołu są: 

1) dyrektor; 
2) rada pedagogiczna; 
3) samorząd uczniowski; 
4) rada rodziców. 
 

§ 48. Dyrektor Zespołu w szczególności: 
1) kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą Zespołu oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, dokonuje obserwacji i hospitacji pracy nauczycieli i wychowawców 

oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli; 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę; 
5) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach  ich kompetencji stanowiących; 
6) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu, przeprowadzanego na zakończenie 

szkoły podstawowej; 
7) współpracuje z radą rodziców i samorządem uczniowskim oraz zapewnia im wpływ na działalność 

Zespołu; 
8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie; 
9) tworzy właściwą atmosferę opartą na zasadach wzajemnej życzliwości, partnerstwa i szacunku; 
10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 
11) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu; 
12) odpowiada za prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji organizacyjnej, finansowej                           

i dokumentacji przebiegu nauczania. 
 

§ 49.1. 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. 
2. Dyrektor Zespołu podejmuje decyzje w sprawach: 

1) powoływania nauczycieli na stanowiska kierownicze po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 
i rady pedagogicznej; 

2) skreślenia ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii 
samorządu uczniowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Dyrektor również: 
1) przewodniczy komisjom egzaminacyjnym; 
2) przygotowuje, przewodniczy i prowadzi zebrania rady pedagogicznej; 
3) przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu; 
4) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej, niezgodne z przepisami prawa i niezwłocznie 

powiadamia o tym organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór  pedagogiczny; 
5) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 
6) udziela nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia w oparciu o orzeczenie lekarskie; 
7) przygotowuje projekty regulaminów szkolnych lub ich nowelizacji oraz innych dokumentów prawa 

wewnątrzszkolnego; 
8) dopuszcza do użytku szkolnego, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną zestaw 

obowiązujących programów nauczania i podręczników;  
9) organizuje i realizuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli; 
10) organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienia odpowiedniego stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy (także w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami 
do niej nie należących); 
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11) dba o zapewnienie właściwych warunków pracy Zespołu pod względem lokalowym, kadrowym, 
wyposażenia w pomoce naukowe oraz bezpieczeństwa. 

 
§ 50. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 

rodzicami i samorządem uczniowskim. 
 

§ 51. 1. Rada pedagogiczna Zespołu jest kolegialnym organem w zakresie realizacji                          
jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni                      
w Zespole. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu. 
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez                                   

jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Osoby zaproszone mają głos 
doradczy. 

5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 
6. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego regulaminu.  
 
§ 52. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 
6)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego               

nad jednostkami oświatowymi wchodzących w skład Zespołu przez organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy tych jednostek; 

7) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian. 
  

§ 53. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy szkoły, 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 w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

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

5) programy nauczania  dopuszczone do użytku w przedszkolu, szkole podstawowej;  
6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu, oraz powierzenie innych stanowisk 

kierowniczych w Zespole, godnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 54. 1. 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.  

2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
z inicjatywy dyrektora Zespołu, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 
członków rady pedagogicznej. 

3. Zebrania rady pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który                                
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie 
z regulaminem rady. 

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone 
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele 
stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza                             
lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej danej 
szkoły. 

5. Nauczyciel oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniu rady pedagogicznej są obowiązane  
do  nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra 
osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu. 
Informacje dotyczące bezpośrednio wy6chowanka, ucznia mogą być udzielane tylko rodzicom 
wychowanka, ucznia. 
 

§ 55. 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności                      
co najmniej połowy jej członków. 
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2. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych                  
z przepisami prawa na podstawie odrębnych przepisów.   

 
§ 56. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Zespole. 
 
§ 57. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Zespołu lub jego zmian. 
 
§ 58. 1. Rada rodziców Zespołu stanowi reprezentację ogółu rodziców . 
2. Skład rady rodziców określają odrębne przepisy.  
3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.  

 
§ 59. Rada rodziców może występować do dyrektora Zespołu i innych organów Zespołu, organu 

prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem i opiniami                         
we wszystkich sprawach Zespołu. 

 
§ 60. 1. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkół, obejmującego 
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów i realizowanego 
przez nauczycieli; 

2) programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska 
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowanego                           
do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu; 
4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowywania 

w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych 
efektów kształcenia i wychowania w szkole podstawowej.  
2. Rada rodziców ponadto: 

1) organizuje formy działalności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań statutowych 
Zespołu; 

2) w celu wspierania statutowej działalności Zespołu, rada rodziców może gromadzić fundusze                   
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; 

3) zasady wydatkowania funduszy określa regulamin; 
4) zapewnienia rodzicom, współdziałanie z innymi organami Zespołu oraz wpływ na działalność 

Zespołu. 
 

 § 61. Organizację i formy współdziałania szkół wchodzących w skład Zespołu z rodzicami                     
w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki reguluje, statut szkoły wchodzącej w skład Zespołu. 

 
§ 62. 1. W Zespole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły 

podstawowej.  
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
 
§ 63. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski                  

we wszystkich sprawach, w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych spraw uczniów 
takich jak: 
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, 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 zaspakajania własnych zainteresowań; 
4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem 
Zespołu; 

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego. 
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  § 64. Regulaminy działalności, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców 
uchwalone przez te organy, a także inne przepisy wewnętrzne Zespołu nie mogą być sprzeczne                     
z postanowieniami niniejszego statutu. 
 

§ 65. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Zespołu, który 
zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 
jego kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

 
§ 66. 1. Organy Zespołu współdziałają ze sobą na zasadach współpartnerstwa, przestrzegając 

obowiązującego prawa i nie ingerując w swoje kompetencje.  
2. Współdziałanie organów Zespołu ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju 

wychowanków, uczniów oraz podnoszenie poziomu pracy Zespołu.  
3. Wymiana informacji pomiędzy organami Zespołu odbywa się: 

1) na wspólnych posiedzeniach; 
2) za pośrednictwem tablic informacyjnych, strony internetowej, poczty elektronicznej. 
 

§ 67. 1. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy organami Zespołu, dyrektor może powołać 
zespół  złożony z przedstawicieli poszczególnych organów w celu jego zażegnania. 

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, powstaje wówczas, gdy organy wyrażą chęć dojścia 
do porozumienia, celem znalezienia kompromisu. 

3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzi: 
1) dyrektor Zespołu, jeden przedstawiciel rady pedagogicznej, jeden przedstawiciel rady rodziców 

oraz jeden przedstawiciel samorządu uczniowskiego oraz opiekun samorządu – w przypadku - gdy 
spór  dotyczy samorządu uczniowskiego; 

2) dyrektor Zespołu, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, dwóch przedstawicieli rady rodziców 
w sytuacjach - gdy spór nie dotyczy samorządu uczniowskiego. 

4. Wybór przedstawicieli poszczególnych organów do zespołu pojednawczego ustalają                        
te podmioty w ramach posiadanych przez nie kompetencji.  

 
§ 68. 1. Przewodniczącym zespołu jest dyrektor Zespołu. W sytuacji, gdy dyrektor Zespołu                 

jest stroną w sporze - zespół wybiera ze swojego grona przewodniczącego.  
2. Posiedzenie zespołu prowadzi przewodniczący. W ramach porządku posiedzenia zespołu 

należy ująć następujące punkty: 
1) zapoznanie członków zespołu z przedmiotem oraz istotą sporu, ze szczególnym uwzględnieniem 

okoliczności, które mogą doprowadzić do zawarcia porozumienia – wystąpienie przewodniczącego; 
2) przedstawienie przez strony znajdujące się w sporze wszystkich propozycji dotyczących sposobu 

rozwiązania zaistniałego konfliktu;  
3) dyskusję - wspólne rozpatrywanie przedstawionych wariantów rozwiązań; 
4) wybór rozwiązania odpowiadającego stronom, które weszły w spór; 
5) pisemne potwierdzenia dokonanych uzgodnień.  

3. Z posiedzenia, zespół sporządza protokół, w którym odnotowuje: skład zespołu, krótki opis 
przedmiotu i istoty sporu, przedstawione przez strony będące w sporze propozycje rozwiązań, 
przebieg dyskusji, szczegółowy opis wybranego przez strony rozwiązania. Protokół podpisują, 
wszyscy członkowie zespołu. 

4. Przyjęte rozwiązanie musi być zgodne z obowiązującym prawem.  
 
 

Rozdział 6 
Nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu 

 
§ 69. W Zespole zatrudniani są wszyscy nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami. 
 
§ 70. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, określają odrębne 

przepisy. 
 
§ 71. Dyrektor Zespołu, może tworzyć stanowiska wicedyrektorów oraz inne stanowiska 

kierownicze za zgodą organu prowadzącego na podstawie odrębnych przepisów. 
 

§ 72. 1. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają 
obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną             
i obywatelską z poszanowaniem ich godności osobistej, a w szczególności:  
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1) prowadzą pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą;  
2) odpowiadają za jakość i wyniki swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece 

wychowanków i uczniów. 
2. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy: 

1) realizowanie programów nauczania, wychowania i opieki na zajęciach w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej, oddziale szkolnym oraz na innych zajęciach; 

2) współpraca w ramach zespołów nauczycielskich, przedmiotowych lub problemowo-zadaniowych 
zgodnie z ich zakresem działania; 

3) ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków, uczniów  
w czasie trwania zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, na lekcji, w czasie przerw między 
nimi i innych zajęciach organizowanych w ramach działalności statutowej; 

4) pełnienie dyżurów między zajęciami edukacyjnymi w miejscu i czasie określonym przez dyrektora; 
5) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno - wychowawczego;  
6) wspieranie rozwoju psychofizycznego, wychowanków i uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań; 
7) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

wychowanków, uczniów; 
8) udzielanie informacji o osiąganych wynikach dydaktyczno-wychowawczych wychowanka, ucznia: 

rodzicom, wychowawcy klasy, radzie pedagogicznej, dyrektorowi Zespołu; 
9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń przedszkolnych i szkolnych w oparciu                                  

o rozpoznanie potrzeb wychowanka, ucznia; 
10) doskonalenia własnych umiejętności zawodowych oraz systematycznego ich podnoszenia;  
11) dbałość o powierzone mienie, pomoce dydaktyczno- wychowawcze, sprzęt przedszkolny, szkolny 

oraz wygląd estetyczny Zespołu i jego otoczenia. 
3. Nauczyciel - wychowawca oddziału:  

1) tworzy warunki wspomagające rozwój wychowanków, uczniów; 
2) inspiruje i wspomaga działania powierzonego mu zespołu wychowanków, uczniów; 
3) pomaga w rozwiązywaniu konfliktów zarówno w zespole wychowanków, uczniów jak i między klasą              

a innymi członkami społeczności szkolnej; 
4) uzgadnia i koordynuje działania wychowawcze zespołu nauczycieli uczących w jego grupie, klasie, 

wobec ogółu wychowanków, uczniów klasy, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna 
pomoc i opieka (dotyczy wychowanków, uczniów szczególnie uzdolnionych, a także 
wychowanków, uczniów  z różnymi niepowodzeniami i trudnościami); 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 
 w rozpoznawaniu potrzeb i eliminowaniu trudności; 

6) utrzymuje stały kontakt z rodzicami wychowanków, uczniów w sprawach ich postępów w nauce 
i zachowaniu. 

4. Obowiązkiem nauczyciela jest także: 
1) wypełnianie poleceń i zarządzeń dyrektora Zespołu; 
2) rzetelne dokumentowanie swojej pracy poprzez dokonywanie wpisów w dziennikach 

przedszkolnych, lekcyjnych, pozalekcyjnych w dniu, w którym zajęcia zostały przeprowadzone; 
3) w przypadku pełnienia obowiązków wychowawcy, ponadto: 

a) bieżące prowadzenie dokumentacji szkolnej, określonej w odrębnych przepisach, 
b) wypełnianie arkuszy ocen i świadectw szkolnych zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
c) przygotowywanie charakterystyki grupy, klasy, poszczególnych wychowanków, uczniów, 
d) współpraca z wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w Zespole dla dobra wychowanków,  

i uczniów. 
 

§ 73. Zadaniem pracowników pełniących administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 
Zespołu jest zapewnienie warunków do realizacji jego zadań statutowych.  

 
§ 74. Szczegółowe zakresy odpowiedzialności i uprawnień wszystkich nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych określa dyrektor Zespołu. 
 

 
Rozdział 7 

Prawa i obowiązki ucznia oraz tryb odwołania w przypadku naruszenia praw ucznia 

 
 §  75. Prawa uczniów, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka oraz 
trybu składania skarg w przypadku ich naruszenia, określa statut szkoły, wchodzącej w skład Zespołu. 
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 §  76. Obowiązki ucznia z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: 
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania              

w ich trakcie, 
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, 
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju, 
4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie 

szkoły, 
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów 
- określa statut szkoły wchodzącej w skład Zespołu. 
 

 
Rozdział 8 

Nagrody i kary oraz tryb odwołania się ucznia od kary. 
 

 §  77. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary, 
określa statut szkoły, wchodzącej w skład Zespołu. 

 
 

Rozdział 9 
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
 § 78. Jednostki oświatowe wchodzące w skład Zespołu używają tablic i pieczęci zgodnie                     
z odrębnymi przepisami. 
  
 § 79. Szkoła wchodząca w skład Zespołu może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał 
szkolny. 
 

 § 80. Zespół  prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

  § 81. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy                  
o systemie oświaty, przepisy wydane na jej podstawie oraz inne przepisy regulujące działalność 
przedszkoli, szkół podstawowych.  

 
§ 82. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu, tracą moc postanowienia zawarte            

w statutach połączonych jednostek oświatowych. 
 

§ 83. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 
 
§ 84. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  
 
 
 
 
 

Zatwierdzam projekt  
i przekazuję do opiniowania 

PREZYDENT MIASTA  
(-) 

mgr inż. Janusz Kubicki 
Zielona Góra, 3 czerwca 2016 r. 
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NS-02-04 

UZASADNIENIE 
do projektu uchwały 

 
 

1. Podstawa prawna uchwały. 
 
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty: 

 
1.  Art. 58 ust. 6 - organ lub osoba, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, zakładająca szkołę                       

lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut. 
2.  Art.  60. 1. Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności: 
1) nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania; 
2) organ prowadzący szkołę lub placówkę; 
3) organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje; 
4) organizację szkoły lub placówki; 
5) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; 
6) (uchylony) 
7) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy 
uczniów szkoły. 
3. Art.  62 ust. 4  W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia 
zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek.-  
4. Art. 5c pkt 1 - w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone m. in. w art. 58 ust. 6 ustawy 
wykonuje rada gminy. 
5. Zgodnie z  ustawą o finansach publicznych: 
1. Art. 12 ust. 2 – tworząc jednostkę budżetową, organ stanowiący jednostek samorządu 
terytorialnego nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie 
przekazywane tej jednostce w zarząd. 
 
 
2. Zamierzone cele uchwały. 

 
Podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją prawną powołania nowej jednostki budżetowej                                           

tj. „Zespołu Edukacyjnego nr 8  w Zielonej Górze”.  
Projekt niniejszego statutu zapewnia ramy organizacyjne i formalne dla nowo powstałego Zespołu. 

   Rada pedagogiczna jest organem uprawnionym do dokonywania kolejnych zmian w statucie. 
 
 

3. Określenie przewidywanych skutków proponowanych rozwiązań, m. in. społecznych, 
ekonomicznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych. 
 
Nadanie nowoutworzonemu Zespołowi Edukacyjnemu nr 8 w Zielonej Górze przez organ 

prowadzący pierwszego statutu, określi jego strukturę organizacyjną oraz sposób działania. Rada 
pedagogiczna jest organem uprawnionym do dokonywania kolejnych zmian w statucie. 

 
 

4. Określenie skutków proponowanych rozwiązań po połączeniu Miasta z Gminą. 
 
Zespół będzie funkcjonował na terytorium Dzielnicy Nowe Miasto.  

 
 

5. Określenie skutków finansowych oraz źródeł ich pokrycia
*
. 

 
Uchwała nie powoduje skutków finansowych. Skutki określono w uzasadnieniu do uchwały                    

w sprawie utworzeniu Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze. 
 

 

                                                 
*
 w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta 
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6. Opinie uprawnionych podmiotów

**
. 

 
Projekt wymaga opinii:  

- organizacji pozarządowych i Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
- Rady Dzielnicy Nowe Miasto, 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………..……… 
data, podpis z-cy Prezydenta lub SM albo FM 
 
 
 
 
 
 
…………………………..………..…… 
data, podpis kierownika kom. org. urz 

                                                 
**

 m. in.: organizacji pozarządowych, związków zawodowych, Rady Dzielnicy Nowe Miasto, Młodzieżowej Rady 

Miasta, Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
Lubuskiego Kuratora Oświaty. 


