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STATUT 

ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO 

W ROGOZINIE 

 

WSTĘP 

1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, 

2) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Rogozinie, 

3) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Czesława Hińca w Rogozinie, 

5) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie, 

7) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców - należy przez to 

rozumieć organy działające w Zespole, 

8) Dzieciach, uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć dzieci z Przedszkola i uczniów Szkoły 

Podstawowej oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów, 

9) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej 

powierzono jeden z oddziałów w Zespole, 

10) Organie prowadzącym Zespół - należy przez to rozumieć Gminę Radzanowo, 

11) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem - należy przez to rozumieć Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty w Warszawie. 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. NAZWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

1. Nazwa Zespołu brzmi: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie. 

2. W skład Zespołu wchodzą: 

Przedszkole Samorządowe w Rogozinie 

Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie 

3. Szkoła zachowuje imię Czesława Hińca. 

4. Nazwa Zespołu  używana w pełnym brzmieniu: 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie” 

5. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu brzmi „Zespół Szkolno- Przedszkolny Szkoła Podstawowa 

im. Czesława Hińca w Rogozinie”. 

6. Nazwa przedszkola wchodzącego w skład zespołu brzmi: „Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole 

Samorządowe w Rogozinie”. 

7. Siedziba zespołu mieści się w Rogozinie przy ulicy Mazowieckiej 25; 09-442 Rogozino. 

§ 2. INNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Radzanowo, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – 

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 
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2. Do obwodu szkolno-przedszkolnego należą dzieci z miejscowości obwodu ustalonego dla Szkoły 

Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie 

3. Czas trwania etapu kształcenia w Zespole wynosi: 

a) przedszkole – trzy lata; 

b) szkoła podstawowa - sześć lat; 

4. Szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego używa pieczęci urzędowej zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

5. Szkoła używa pieczęci nagłówkowej: 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca 

w Rogozinie 

ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino 

3. Przedszkole używa pieczęci nagłówkowej: 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Przedszkole Samorządowe 

w Rogozinie 

ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino 

6. Tablice urzędowe jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mają treść: 

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie 

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Samorządowe w Rogozinie 

5. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację, dotyczącą przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz 

organizacji pracy, zgodną z odrębnymi przepisami. 

6. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej zespołu określają odrębne przepisy. 

7. Zespół jest jednostką budżetową. 

Rozdział 2. 

ORGANY ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLENGO 

§ 3. Organami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego są: 

1. Dyrektor Zespołu, 

2. Rada Pedagogiczna składająca się z nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej wchodzącej w skład 

Zespołu, 

3. Samorząd Uczniowski, 

4. Rada Rodziców. 

§ 4. W Zespole nie zachowuje się odrębności pracy Rad Pedagogicznych Przedszkola i Szkoły 

Podstawowej. 

1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna. Radę pedagogiczną tworzą nauczyciele szkoły podstawowej i 

przedszkola. 

2. W Zespole działa Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Szczegółowe zasady pracy Rady 

Rodziców określa Regulamin pracy Rady Rodziców, 

3. W Zespole działa Samorząd Uczniowski. 
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Rozdział 3. 

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO 

§ 5. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem przedszkolnego i szkolnego 

planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku zaopiniowany przez związku zawodowe. Arkusz organizacji 

Zespołu zatwierdza organ prowadzący Zespół w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny 

do dnia  31 maja. 

2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności listę pracowników, łącznie z liczbą 

stanowisk kierowniczych, liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę godzin przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych oraz nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

Zespół. 

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i 

letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy 

rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

5. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady 

prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, koła 

zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym. 

6. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, zwane dalej "indywidualnym nauczaniem", organizuje się na okres określony w 

orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. 

7. Indywidualne nauczanie Dyrektor Zespołu organizuje w sposób zapewniający realizację wskazań 

wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. 

8. Indywidualne nauczanie prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli Zespołu, którym Dyrektor 

Zespołu powierzy prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania, w zakresie, miejscu i czasie określonym przez 

Dyrektora. 

9. Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia 

dokumentacji przebiegu nauczania. 

10. indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego, oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania dla 

danego typu szkoły, dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia. 

11. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania określają odrębne przepisy. 

 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

§ 6. 1. Przedszkole Samorządowe w Rogozinie jest placówką nieferyjną. 

2. Nieferyjność Samorządowego Przedszkola w Rogozinie decyduje o organizacji pracy placówki, jak 

również nauczycieli i innych pracowników skierowanych do pracy w tym przedszkolu. 

3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia, oraz 

decyzję komisji kwalifikacyjnej. 

4. Dzieci do integracji przyjmowane są do przedszkola w oparciu o decyzje komisji kwalifikacyjnej 

powołanej przez Dyrektora Zespołu. 

5. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: nauczyciel, przedstawiciel Rady Rodziców, Dyrektor 

Zespołu, który jest przewodniczącym komisji. 

6. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem kwalifikowania dzieci do grup integracyjnych opracowanym 

przez Radę Pedagogiczną. 

§ 7. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. 
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§ 8. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, których zadaniem jest: 

1. Zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego 

otoczenia w ładzie i czystości, 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 

3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Zespołu. 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 9. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej jest oddział złożony z uczniów, którzy  w 

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych 

określonych planem nauczania., przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy można dokonywać za zgodą 

organu prowadzącego Zespół. 

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów. 

§ 10. 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają po 10 minut; dłuższa 

przerwa na posiłek – 20 minut.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której określi inny czas przerw. 

2. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia między Dyrektorami 

Zespołu a daną placówką. 

§ 11. 1. Dni wolne od zajęć przypadające w dni, które nie są ustawowo wolne od pracy mogą być 

odpracowane zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych w danym dniu w terminie poprzedzającym dni wolne. 

2. Decyzję w sprawie ustalenia dnia do odpracowania będzie ustalony przez Radę Pedagogiczną po 

uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

Rozdział 4. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12.  Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

§ 13.  Wszelkie sprawy nie zawarte w niniejszym dokumencie rozstrzyga Rada Pedagogiczna. 

§ 14.  Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego może być nowelizowany przez Radę Pedagogiczną. 

§ 14.  Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu do ujednolicenia tekstu po pięciu kolejnych nowelizacjach. 

§ 15.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

Pracy, Karty Nauczyciela. 

§ 16.  Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
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Uzasadnienie  

Utworzenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rogozinie ujednolici zarządzanie Szkołą Podstawową 

im. cz. Hińca w Rogozinie i Przedszkolem Samorządowym w Rogozinie 


