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w Gościęcinie 

 
 

 

 

 

 
 



Rozdział 1 

Podstawowe informacje o Zespole 

 

§ 1 

1. Pełna nazwa zespołu brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie. 

 

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny z siedzibą w Gościęcinie ul. Szkolna 22 działa na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. 

Nr 256, poz.2572 z póź. zmianami) 

 

3. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie wchodzą:  

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Szafranka w Gościęcinie  

zlokalizowana w Gościęcinie przy ul. Szkolnej 22 

2) Publiczne Przedszkole w Gościęcinie z siedzibą w Gościęcinie przy ul Szkolnej 16 

3) Publiczne Przedszkole  w Trawnikach z siedzibą w Trawnikach przy ul. Szkolnej 9 

 

4. Nazwa zespołu jest używana w pełnym brzmieniu.  

 

5. Zespół używa pieczęci urzędowych i pieczątek zgodnie z odrębnymi przepisami. Są to: 

1) pieczęć urzędowa okrągła mała i duża, z godłem państwa w środku i napisem  

w otoku: 

 

   Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Szafranka w Gościęcinie 

 

2) pieczątki adresowe o treści: 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gościęcinie 

47-270 Gościęcin 

ul. Szkolna 22 

tel./fax 77/4879130 

 

6. Zasady używania pieczęci urzędowych i pieczątek regulują odrębne przepisy. 

 

 

§ 2 

 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Pawłowiczki. 

 

2.  Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Pawłowiczki działającą w formie jednostki 

budżetowej; 

 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Opolski Kurator Oświaty  

w Opolu.  

 



4.  Ilekroć w statucie mowa bez bliższego określenia: 

1) „Zespół” - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny  

w Gościęcinie 

2) „Szkołą”  - należy przez to rozumieć 8 -letnią Publiczną Szkołę Podstawową  

im. ks. J. Szafranka w Gościęcinie 

3) „Przedszkole” – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Gościęcinie  

z oddziałem zamiejscowym w Trawnikach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  

w Gościęcinie,  

4) „Samorząd Uczniowski” – należy rozumieć organy uczniowskie, działające  

w  Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. J. Szafranka w Gościęcinie 

5) Organ prowadzący” – należy przez to rozumieć Gminę Pawłowiczki 

6) „Organ nadzoru pedagogicznego” – należy  przez to rozumieć Opolskiego  

Kuratora Oświaty 

 

§ 3 

1. Zespół prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci  

i młodzieży z miejscowości:  

• Gościęcin 

• Karchów 

• Kózki 

• Urbanowice 

• Mierzęcin 

• Borzysławice 

• Ligota Wielka, 

• Trawniki 

 

2. Do Zespołu uczęszczają uczniowie zamieszkali w obwodzie Zespołu oraz w przypadku 

wolnych miejsc, na wniosek rodziców(prawnych opiekunów), uczniowie (dzieci) z poza 

jego obwodu 

 

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania zespołu 

§ 4 

1. Zespół realizuje cele i określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

wraz z późniejszymi zmianami i w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe 

oraz w przepisach wydanych na ich podstawie, z uwzględnieniem programu 

wychowawczego danej placówki. 

 

2. Zespół w szczególności: 

1) wspomaga indywidualny rozwój dziecka 

2) współdziała z rodziną, wspierając ją w wychowaniu dzieci i przygotowaniu 

wychowanków przedszkola do nauki szkolnej 



3) sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą odpowiednio do ich potrzeb  

i możliwości zespołu  

4) rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego, kultury i tradycji regionu przy 

jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i świata 

5) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, 

przygotowując do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu 

o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

6) realizuje prawo każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci  

i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju w oparciu o przepisy prawne, a także zobowiązania wynikające  

z Deklaracji Praw Człowieka i Deklaracji Praw Dziecka. 

 

 

3. Edukacja w zespole przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów 

rozwojowych dziecka: 

 

1) etap I – edukacja przedszkolna; 

2) etap II – edukacja szkolna klasy 1 – 8; 

 

 

§ 5 

1. Zespół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania dla szkoły 

podstawowej oraz realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.   

 

2. Zespół organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, udzielaną na wniosek ucznia, 

nauczyciela lub rodzica (opiekuna prawnego) lub innych osób, w formie zajęć dydaktyczno 

– wyrównawczych i specjalistycznych wskazanych w opinii lub orzeczeniu. Zajęcia 

organizowane zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

3. Zespół realizuje zadania opiekuńcze dostosowane do wieku dzieci i potrzeb środowiska, 

uwzględniając obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

4. Opiekę nad uczniami i wychowankami w szkole i przedszkolu, podczas wszystkich zajęć 

sprawują nauczyciele zgodnie z tygodniowym rozkładem zatwierdzonym przez radę 

pedagogiczną  

 

5. Zasady sprawowania opieki podczas wycieczek określają odrębne przepisy i Regulamin  

Organizacji Wycieczek Szkolnych  

 

6. Podczas przerw w szkole nauczyciele pełnia dyżury zgodnie  harmonogramem dyżurów  

i Regulaminem Dyżurów.  

 

 

 

 



Rozdział III 

 

Organy zespołu 

§ 6 

 

1. Organami Zespołu są: 

 

1) Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej 

3) Rada Pedagogiczna Przedszkola 

4) Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gościęcinie 

5) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 

 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Gościęcinie  

 

3. W skład rady rodziców wchodzą wybrani przedstawiciele rodziców wszystkich grup 

przedszkolnych i wszystkich klas w szkole.  

 

4. Kompetencje poszczególnych organów zespołu określają statuty: szkoły podstawowej  

i przedszkola 

 

 

§ 7 

1. Dyrektor Zespołu reprezentuje zespół na zewnątrz, jest przełożonym służbowym     

wszystkich pracowników zespołu, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor 

sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkołach i dziećmi uczęszczającymi do 

przedszkola . 

 

2. Dyrektor zespołu w szczególności: 

1) kieruje działalnością zespołu; 

2) dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny na podstawie planu nadzoru    

sporządzonego do dnia 15 września każdego roku szkolnego; 

3) stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez 

aktywne działania 

prozdrowotne oraz organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu zaopiniowanym 

przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę zespołu; 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 



7)współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

   w organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia lub wychowanka 

 

§ 8 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych w zespole 

pracowników tj. nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi technicznej. Dyrektor 

w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania pracowników zespołu; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom 

zespołu; 

3) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników zespołu. 

 

§ 9 

1. Dyrektor zespołu odpowiedzialny jest w szczególności za: 

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom placówek; 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rad pedagogicznych podjętymi w ramach 

ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących 

placówki; 

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 

4) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

 

§ 10 

1. Dyrektor zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców i samorządem uczniowskim. 

 

2. Dyrektor prowadzi rekrutację do klasy pierwszej szkoły podstawowej i do przedszkoli na 

podstawie odrębnych przepisów.  

 

3. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli zwanemu dalej wychowawcą, uczącemu w tym oddziale.  

 

 

§ 11 

Rada Pedagogiczna 

1. W zespole działają odrębne dwie Rady Pedagogiczne które są organami kolegialnymi   

w zakresie realizacji zadań statutowych Zespołu dotyczących kształcenia, wychowania  

i opieki.  



1) Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej tworzą wszyscy nauczyciele pracujący    

w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. J. Szafranka w Gościęcinie bez względu 

na wymiar czasu pracy 

2) Radę Pedagogiczną Przedszkola tworzą wszyscy nauczyciele pracujący  

w Publicznym Przedszkolu w Gościęcinie i Publicznym Przedszkolu w Trawnikach 

bez względu na wymiar czasu pracy.  

 

2. Przewodniczącym rad jest Dyrektor zespołu 

 

3. Zadania i działalność rad oraz ich kompetencje, zostały szczegółowo opisane w Statucie 

Publicznego Przedszkola w Gościęcinie i Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej  im.  

ks. J. Szafranka w Gościęcinie 

 

§ 12 

1. W zespole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców (prawnych 

opiekunów), wszystkich wychowanków i uczniów współdziałająca z Dyrektorem, Rada 

Pedagogiczną, samorządem uczniowskim, władzami oświaty oraz innymi organizacjami i 

instytucjami włączonymi w realizację zadań Zespołu 

 

2. Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są co roku, we wrześniu, na pierwszym 

spotkaniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję 

rodziców na zebraniu. 

4. Zadania i działalność Rady Rodzicow oraz ich kompetencje określają szczegółowo : 

1) Statut Publicznego Przedszkola w Gościęcinie  

2) Statut Publicznej Szkoły Podstawowej  im. ks. J. Szafranka w Gościęcinie 

 

§ 13 

Samorząd Uczniowski 

1. W szkole podstawowej działa Samorząd Uczniowski, którego zadania i zasady działalności 

oraz prawa zostały opisane szczegółowo w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej  im. 

ks. J. Szafranka w Gościęcinie 

 

§ 14 

1. Organa placówek są niezależne, posiadają prawo swobodnego, działania  

i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty  

i statutem zespołu oraz statutami szkoły i przedszkola.  

 

2. Organa placówek wzajemnie informują się o podejmowanych i planowanych działaniach 

oraz decyzji poprzez: 

1) wymianę dokumentów, 

2) wspólne posiedzenia przedstawicieli wszystkich organów placówek. 



3. Organa placówek podejmują działania na rzecz rozwiązywania ewentualnych 

wewnątrzszkolnych konfliktów. Sprawy sporne pomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Dyrektor. 

4. W przypadku braku porozumienia organy szkoły mogą występować do organu 

prowadzącego szkołę o rozstrzygnięcie konfliktu. 

 

§ 15 

1. Dyrektor zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

2. Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze wykonują zadania zgodnie z ustalonym 

przez dyrektora przydziałem kompetencji. 

 

 

 

Rozdział IV 

Organizacja zespołu 

 

§ 16 

 

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny mieści się w budynkach: 

1) przy ul. Szkolnej 22 i Szkolnej 16 w Gościęcinie 

2) przy ul. Szkolnej 9 w Trawnikach 

 

2. Do realizacji celów statutowych zespół posiada: 

1) trzy budynki z salami do prowadzenia zajęć 

2) sale gimnastyczną 

3) świetlicę 

4) bibliotekę 

5) salę do zajęć indywidualnych 

6) dwa place zabaw 

7) sztuczne boisko 

 

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

arkusze organizacyjne Zespołu opracowane przez Dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania, pozytywnie zaopiniowanego przez organ nadzoru 

pedagogicznego i zatwierdzonego przez organ prowadzący.  

 

4. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego między dyrektorem, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą. 

 



5. Szczegółowe zasady organizacji nauczania, wychowania i opieki w Zespole określają:  

 

1) Statut Publicznego Przedszkola w Gościęcinie  

2)  Statut Publicznej Szkoły Podstawowej  im. ks. J. Szafranka w Gościęcinie 

 

 

§ 17 

Zespół zapewnia uczniom i wychowankom możliwość i higieniczne warunki spożycia obiadu 

w stołówce szkolnej lub przedszkolnej,  organizowanego według odrębnych przepisów 

 

§ 18 

W szkole działa świetlica szkolna, której działalność określa regulamin świetlicy. Szczegółowe 

zasady działalności świetlicy określa Statut Publicznej Szkoły Podstawowej  im.  

ks. J. Szafranka w Gościęcinie  

 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 19 

Zespół Szkolno - Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 20 

Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy.  

 

§ 21 

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gościęcinie został przyjęty do realizacji Uchwałą 

Rady Pedagogicznej nr 11/2022 z dnia 27.10.2022 roku i wchodzi w życie z dniem 

1 listopada 2022 roku.  

 

 

 


