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Podstawy prawne: 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. 
(Dz. U. Nr 120 z 1991 r., poz. 526). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2016 r. poz. 59) 
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DZIAŁ I  

ROZDZIAŁ 1. Nazwa i typ szkoły 

§ 1.  

1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie i jest jednostką organizacyjną dla 
szkół zgodnie z ust. 2.. 

2. W skład Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie wchodzą: 

─ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie ul. Ogrodowa 2, 

─ Gimnazjum nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Pleszewie (do czasu wygaśnięcia ) 

─ Publiczne Przedszkole w Brzeziu  ul.  Stawiszyńska 3. 

3. Siedziba Zespołu Szkół Publicznych nr 2: Pleszew, ul. Ogrodowa 2, 63 - 300 Pleszew. 

4. Organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew. 

5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu-Wydział Nadzoru Peda-
gogicznego w Kaliszu. 

ROZDZIAŁ 2. Informacje ogólne o Zespole 

§ 2.  

1. Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie, zwany dalej Zespołem, jest placówką publiczną. 

1) Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania.  

2) Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

3) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

4) Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. 

5) Realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 

2. Zespół może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wycho-
wania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadro-
wych i finansowych Szkół, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami. 

3. Zespół może prowadzić w czasie wolnym od nauki zajęcia dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody 
organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. W Zespole prowadzi się nauczanie w oddziałach ogólnodostępnych.  

5. Zespół przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. (już jest w ust. 
1 pkt.2) 

DZIAŁ II  

ROZDZIAŁ 1. Cele i zadania Szkoły 

§ 3.  

1. Cele i zadania zespołu stanowią cele  i zadania określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu. 

2. Działalność edukacyjna jest określona przez: 
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1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje 
całą działalność Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmujący treści i działania o charakterze wycho-
wawczym i profilaktycznym, dostosowany do wieku uczniów i potrzeb; 

3) Program Wychowawczy, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowaw-
czym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb; 

4) Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego śro-
dowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. 

3. Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. (wyjaśnione w ust. 1) 

 

ROZDZIAŁ 2. Organy Zespołu 

§ 4.  

1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Pleszewie będący jednocześnie Dyrektorem szkół  
wchodzących w skład Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu – wspólna dla wszystkich typów szkół; 

3) Rady Rodziców − odrębne dla wszystkich typów szkół Przedszkola w Brzeziu i Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im Królowej Jadwigi w Pleszewie 

4) Samorządy Uczniowskie – odrębne w poszczególnych szkołach. 

Samorząd Uczniowski - wspólny dla wszystkich typów szkół. 

2. Każdy z wymienionych organów w ust. 1 działa zgodnie z Ustawą o systemie oświaty nadrzędnymi 
przepisami prawa oświatowego  

3. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Re-
gulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. z nadrzędnymi przepisami prawa oświato-
wego. 

§ 5. Dyrektor Zespołu 

1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Zespołu, reprezentuje go na zewnątrz, jest bezpośrednim 
przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole oraz przewodniczącym Rady Pe-
dagogicznej. 

2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa Ustawa o systemie 
oświaty i Statut każdej ze szkół wchodzących w skład Zespołu oraz inne przepisy nadrzędne prawa 
oświatowego. 

§ 6. Rada Pedagogiczna  

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 

2. Szczegółowe cele i zadania rady pedagogicznej zespołu określają zapisy w Regulaminie Rady Peda-
gogicznej Zespołu. 

§ 7. Rada Rodziców. 

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzają-
cych do doskonalenia statutowej działalności Szkoły. 

2. Szczegółowe cele i zadania rady rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu określają zapisy w 
statutach tych szkół. 
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§ 8.   Samorząd Uczniowski 

1. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

2. Szczegółowe cele i zadania samorządu uczniowskiego określają zapisy w Statutach szkół. 

 

ROZDZIAŁ 3. Organizacja Zespołu 

§ 9.  

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

1) Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego, a kończy się w drugim lub trzecim tygo-
dniu stycznia.  

2) Okres drugi trwa odpowiednio od trzeciego/czwartego tygodnia stycznia do zakończenia roku 
szkolnego. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, przerw świą-
tecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze 
organizacyjne szkół wchodzących w skład Zespołu, opracowane przez Dyrektora Zespołu i przed-
stawione do 30 kwietnia poprzedniego roku szkolnego. 

ROZDZIAŁ 4. Organizacja nauczania 

§ 10.  

1.   Zajęcia w Szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie 
zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć usta-
lony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego ekspe-
rymentu lub innowacji pedagogicznej; 

2)  w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, 
opisanych w niniejszym Statucie; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: 
zajęcia z języków obcych, zajęć komputerowych/ informatyki, religii, etyki,  WF-u, zajęć arty-
stycznych, zajęć technicznych/techniki; 

4)  w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: 
zajęcia z j. obcego, WF-u, plastyki, techniki/zajęć technicznych; 

5) w toku nauczania indywidualnego; 

6) w toku zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

7) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

8) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą; 

9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynika-
jącym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza 
się prowadzenie zblokowanych zajęć z: j. polskiego, matematyki, zajęć technicznych/ techniki 
i wychowania fizycznego (2 godz.); 

10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej, międzyklasowej i międzyszkolnej: 
obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone Szkoły, wymiany między-
narodowe, półkolonie lub obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich czy zimo-
wych. 
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§ 11. W Szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki. 

 

ROZDZIAŁ 5. Organizacja wychowania i opieki 

§ 12. Biblioteka szkolna 

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. 

2. Organizację i zadania biblioteki szkolnej określają regulamin biblioteki oraz statuty szkół wchodzą-
cych w skład Zespołu. 

3. Zadania poszczególnych pracowników biblioteki ujęte są w przydziale czynności i planie pracy bi-
blioteki. 

§ 13. Świetlica szkolna. 

1. Świetlica szkolna funkcjonuje dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na 
czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla 
uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w Szkole. 

2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego. 

3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju 
zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. 

4. Zasady korzystania oraz zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa Regulamin 
świetlicy oraz statuty szkół wchodzących w skład Zespołu. 

§ 14. Stołówka szkolna 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla 
uczniów i nauczycieli Szkoły. 

2. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny Regu-
lamin stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu jadalnym. 

§ 15. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia. 

 

DZIAŁ III  

ROZDZIAŁ 1. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

§ 16. Nauczyciele i inni pracownicy są zatrudnieni w zespole. Obowiązki i zadania nauczycieli  
i innych pracowników określone zostały w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu. 

§ 17. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość 
i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

§ 18. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Szkole są pracownikami samorządowymi i pod-
legają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

§ 19. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny 
Szkoły.  

§ 20. W Zespole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie prze-
pisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły. 

§ 21. W Zespole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
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wychowawczej i opiekuńczej szkół wchodzących w skład Zespołu.  Zgodę na podjęcie działal-
ności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor Zespołu po uprzednim uzgodnieniu 
warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Peda-
gogicznej. 

ROZDZIAŁ 2. Uczniowie Zespołu 

§ 22. Obowiązki i prawa dzieci i uczniów określają Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu. 

§ 23. Zasady klasyfikacji, oceniania i promowania uczniów określają Statuty szkół wchodzących w 
skład Zespołu. 

DZIAŁ IV  

ROZDZIAŁ 1. Ceremoniał szkolny 

§ 24. W Zespole obowiązuje ceremoniał szkolny określony w Statutach szkół wchodzących w jego 
skład. 

§ 25. Szczegółowe zasady ceremoniału zawierają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu. 

 

DZIAŁ V  

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia końcowe 

§ 26.  

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Regulaminy określające działalność organów Zespołu, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą 
być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do Ustawy 
o systemie oświaty. prawa  oświatowego. 

3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

§ 27.  

1. Zmiany w Statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) Dyrektora Zespołu jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 

2)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3)  Rady Rodziców; 

4)  organu prowadzącego Zespół; 

5)  oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

2.   Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu Szkoły. 

§ 28. Dyrektor Zespołu ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nieujętych 
w Statucie. 

 


