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Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

1) Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – należy przez 

to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Warszawie, w którego skład 

wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego i Przedszkole 

Nr 281 „Stokrotka” w Warszawie; 

2) Szkole, Szkole Podstawowej, Szkole Podstawowej Nr 3 – należy przez to rozumieć 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 3 im. Dzieci Powstania 

Warszawskiego w Warszawie; 

3) Przedszkolu– należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, 

Przedszkole Nr 281 „Stokrotka” w Warszawie;  

4) szkołach – należy przez to rozumieć wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu;  

5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, ze zm.);  

6) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września  

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943); 

7) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 

w Warszawie, ul. Gościniec 53.  

8) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

Nr 1 w Warszawie; 

9) Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to 

rozumieć organy działające w szkołach składowych Zespołu Szkolno– 

Przedszkolnego Nr 1 w Warszawie; 

10) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów oddziałów ZSP Nr 1             

w Warszawie oraz oddziałów przedszkolnych działających w Przedszkolu Nr 281                   
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w Warszawie oraz ich rodziców lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem; 

11) oddziale - należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną Szkoły 

opisaną w arkuszu organizacyjnym, którą stanowi grupa uczniów pobierających 

naukę w tej samej klasie; 

12) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć działający przy ZSP Nr 1  

w Warszawie lub w Przedszkolu Nr 281 w Warszawie oddział przedszkolny 

realizujący program wychowania przedszkolnego; 

13) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

zatrudnionego w ZSP Nr 1, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy                 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017 poz. 1189); 

 

§ 2.  

Niniejszy statut opracowany został na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, ze zm.); 

2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).  

3) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 r.               

Nr 78, poz. 483 ze zm.).  

4) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017 poz. 1189). 

5) Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.); 

6) właściwych, szczegółowych rozporządzeń ministra właściwego do spraw oświaty, 

regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych; 

7) właściwych uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotyczących Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 3 w Warszawie.  
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§ 3.  

1. Ustalona nazwa używana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w pełnym brzmieniu brzmi: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

Przedszkole Nr 281 „Stokrotka” 

ul. Gościniec 53 

00-704 Warszawa 

tel./fax. 22-841-43-26 

e-mail: zsp.1@wp.pl 

 

2. Ustalona nazwa używana przez Szkołę wchodzącą w skład Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego brzmi: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

im. Dzieci Powstania Warszawskiego 

ul. Gościniec 53 

00-704 Warszawa 

tel./fax. 22-841-43-26 

e-mail: zsp.1@wp.pl 

www.zsp1wawa.edupage.org 

 

3. Ustalona nazwa używana przez Przedszkole wchodzące w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego brzmi: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 

Przedszkole Nr 281 ”Stokrotka” 

mailto:ZSP.1@wp.pl


Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Warszawie 

4 

Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Warszawie 

ul. Gościniec 53 

00-704 Warszawa 

tel./fax. 22-841-43-26 

www.zsp1wawa.edupage.org 

 

4. Zespół i szkoły składowe Zespołu używają pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

5. Zespołowi nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

 

§ 4.  

Organem prowadzącym jest m. st. Warszawa, reprezentowane m.in. przez Urząd Dzielnicy 

Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa. 

  

§ 5.  

Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty, obsługiwany 

przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.  

 

§ 6.  

Podstawą prawną działalności Zespołu jest w szczególności ustawa oraz niniejszy statut.  

 

§ 7.   

Placówki wchodzące w skład Zespołu mogą posiadać własne imię, sztandar, godło oraz 

ceremoniał.  

§ 8.  

Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu posiada odrębny statut.   
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Rozdział 2. 

Cele i zadania Zespołu  

  

§ 9.  

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, ze zm.)oraz w przepisach wykonawczych wydanych na 

jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, 

wychowawczej oraz opiekuńczej.  

2. Dodatkowym celem Zespołu jest koordynowanie zadań szkół w zakresie tworzenia 

właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków opiekuńczo-

wychowawczych, a także zdrowotnych oraz wspomaganie procesów mających 

bezpośredni wpływ na indywidualny rozwój dzieci i młodzieży.  

3. Zespół zapewnia uczniom rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny w zakresie                        

i w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach 

poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.  

4. Zespół zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez 

szkoły składowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

5. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 wśród uczniów, Pedagogicznej, nauczycieli oraz 

lokalnej społeczności, jest promowana wartość edukacji przez całe życie.  

6. Cele i zadania Zespołu wynikają ze wszystkich celów i zadań poszczególnych szkół 

Zespołu, które zostały ujęte w ich statutach.  
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Rozdział 3.  

Organa Zespołu  

  

§ 10.  

W ramach Zespołu funkcjonują następujące organy:  

1) Dyrektor Zespołu;  

2) Rada Pedagogiczna Zespołu;  

3) Rada Rodziców Zespołu;  

4) Samorząd Uczniowski.  

 

§ 11.  

1. Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu.  

2. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły i Przedszkola.  

3. Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy wicedyrektora oraz osób zajmujących inne 

stanowiska kierownicze.  

4. Do podstawowych zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie  

i nadzorowanie pracy Zespołu. 

5. Tryb i sposób powołania i odwołania Dyrektora przez organ prowadzący określa 

szczegółowo ustawa Prawo oświatowe. 

6. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu. 

7. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Zespołu i reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2) kierowanie pracami Rady Pedagogicznej, jako jej przewodniczący; 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym także przedstawianie, nie rzadziej niż 
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dwa razy w roku, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru              

i informacji o działalności Zespołu; 

4) organizowanie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez Zespół; 

5) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej w ramach ich kompetencji stanowiących; 

6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe 

wykorzystanie;,  

7) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu; 

8) sprawowanie kontroli zarządczej; 

9) ustalania terminu zakończenia pierwszego półrocza zgodnie z obowiązującym  

w danym roku planem ferii zimowych lub w ostatni piątek stycznia danego roku; 

10) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w wymiarze 

określonym w przepisach prawa;  

11) ustalanie i podawanie corocznie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, 

materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących 

w kolejnym roku szkolnym; 

12) realizowanie zadań dotyczących zamawiania i dystrybuowania wśród uczniów 

darmowych podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych, zgodnie 

z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej; 

13) przedstawianie propozycji realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania 

fizycznego; 

14) dopuszczanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, programów nauczania  

i programu wychowania przedszkolnego; 

15) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, w tym w porozumieniu z organem prowadzącym 

organizowanie dla dzieci z takim orzeczeniem właściwych zajęć; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2015&qplikid=1#P1A6
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16) udzielanie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych 

wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą; 

17) ustalanie w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie właściwego 

orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zasad, czasu i zakresu prowadzenia 

indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego; 

18) zawiadamiane Dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której mieszka dziecko, 

o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają; 

19) organizacja współpracy z pracownikami instytucji sprawującymi profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad uczniami Zespołu;   

20) podejmowanie na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej decyzji o skreśleniu 

dziecka z listy przedszkolaków oddziałów przedszkolnych, w przypadkach określonych 

w niniejszym statucie;  

21) wnioskowanie na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny o przeniesienie ucznia do innej szkoły, w przypadkach 

określonych w niniejszym statucie;  

22) organizowanie procesu rekrutacji, w tym:  

a) powołanie komisji rekrutacyjnej i wyznaczenie jej przewodniczącego; 

b) organizacja przyjmowania wniosków o przyjęcie kandydata; 

c) podawanie do publicznej wiadomości zasad (kryteriów) przyjmowania oraz 

terminów postępowania rekrutacyjnego.  

23) rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnych dotyczących przyjęcia 

kandydatów do oddziałów przedszkolnych i do klas I spoza obwodu Szkoły 

Podstawowej;  

24) podejmowanie decyzji o przyjęciach uczniów do Zespołu w trakcie roku szkolnego, 

poza harmonogramem rekrutacji;  
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25) przygotowanie arkusza organizacji Zespołu i uzyskanie opinii zakładowych organizacji 

związkowych i przekazanie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu; 

26) zwalnianie uczniów z części lub całości zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć 

komputerowych, informatyki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

27) wyznaczenie terminów egzaminów klasyfikacyjnych, egzaminów poprawkowych;  

28) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa (o wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia kuratora oświaty                 

i organ prowadzący); 

29) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole, w tym m.in. 

zatwierdzanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okresów ich 

udzielania i wymiaru godzin, informowanie rodziców ucznia, w formie pisemnej,                  

o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin;  

30) organizowanie wspomagania Zespołu w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań 

mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

31) na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego 

wprowadzanie zmian w zakresie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły 

jednolitego stroju;  

32) w przypadku wprowadzenia w Szkole obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego 

stroju, ustalanie, w uzgodnieniu z Radą Rodziców i po uzyskaniu opinii Rady 

Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego – wzoru takiego stroju; 

33) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców wyrażanie zgody na 

działalność w Zespole stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest 

prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktyczno-wychowawczej  

i opiekuńczej; 

34) ustalanie, w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, programu 

wychowawczo-profilaktycznego obejmującego działania adresowanych do klas I-VIII 

w przypadku, jeżeli w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, Rada 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-02-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-02-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-02-2009&qplikid=1#P1A6
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Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie ww. programów 

(program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 

Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną); 

35) kontrola realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku realizacji rocznego 

przygotowania przedszkolnego;  

36) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizowaniu praktyk pedagogicznych.  

8. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli                  

i pracowników niebędących nauczycielami. 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.  

9. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, z Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim.  

10. Dyrektor ma prawo: 

1) wydawania poleceń służbowych pracownikom Szkoły; 

2) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu; 

3) podejmowania decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami. 

11. Dyrektor jest organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu 

Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach wynikających z przepisów prawa, 

m.in. ustaw: Karta Nauczyciela i Prawo oświatowe. 

12. Dyrektor współdziała z powołanymi przez siebie i zatwierdzonymi przez organ 

prowadzący wicedyrektorami, kierownikiem świetlicy, określając przydział czynności 

wicedyrektorów i kierownika świetlicy. 

13. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 
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§ 12.  

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu działającym na podstawie 

przepisów prawa, niniejszego statutu oraz swojego regulaminu.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły i Przedszkola oraz 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego (za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej),            

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji (w szczególności organizacji 

harcerskich), których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie            

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy; 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu 

ich przez Radę Rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu; 

5) wnioskowanie o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach określonych            

w niniejszym statucie; 

5) uchwalanie w porozumieniu z Radą Rodziców programu wychowawczo-

profilaktycznego;  

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad ZSP przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy Zespołu. 

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy Zespołu, szczególnie tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

pozalekcyjnych; 

2) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień; 
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3) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                    

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

4) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli do użytku w Zespole; 

5) przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji obowiązkowych godzin zajęć 

wychowania fizycznego w klasach IV – VIII; 

6) wnioski w sprawie zmian w obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Zespołu 

jednolitego stroju;, 

7)  wzór jednolitego stroju noszonego na terenie Szkoły Podstawowej i określenie 

sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie Szkoły Podstawowej nie wymaga 

noszenia przez niego jednolitego stroju; 

6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Zespołu i szkół składowych Zespołu lub 

jego zmian.  

7. Rada Pedagogiczna dąży do uzyskania porozumienia z Radą Rodziców w sprawie 

obowiązującego w Szkole programu wychowawczo-profilaktycznego.  

8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.  

9. Członkowie Rady Pedagogicznej i osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są 

zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej spraw, 

które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli lub 

innych pracowników Zespołu. 

10.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są 

protokołowane.  

 

§ 13.  

1. Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej tworzą Samorząd Uczniowski. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  
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3. Wybrane zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 organy Samorządu Uczniowskiego 

reprezentują ogół uczniów Szkoły.  

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, 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 zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi                      

w porozumieniu z Dyrektorem; 

6. Samorząd uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela (lub nauczycieli osobno dla 

poszczególnych etapów edukacyjnych) pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego może 

podejmować działania z zakresu wolontariatu;  

8. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.  

 

§ 14.  

1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów i działająca 

w ich imieniu. 

2. Rada Rodziców jest społecznym organem Zespołu działającym w na podstawie                               

i w granicach przepisów ustawy Prawo oświatowe i niniejszego statutu.  

3. Rada Rodziców jest organem kolegialnym, swoje decyzje podejmuje w formie uchwał.  
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4. Rada Rodziców jest samorządna i niezależna w swych decyzjach od innych organów 

Zespołu. 

5. Celem działania Rady Rodziców jest wspieranie statutowej działalności Zespołu 

ukierunkowanej na rzecz jej uczniów.  

6. W swojej działalności Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, 

Samorządem Uczniowskim, nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego oraz innymi organizacjami i instytucjami. 

7. W ramach swoich uprawnień Rada Rodziców ma obowiązek konstruktywnie 

współpracować z organami Zespołu, nauczycielami i uczniami, szanując zasady 

współżycia społecznego oraz traktując dobro uczniów i społeczności szkolnej                            

za nadrzędnych cel swojego działania.  

8. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  

9. Zasady wyboru członków Rady Rodziców określa ustawa Prawo oświatowe: 

1) w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

2) w wyborach, o których mowa w ust.8 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic; 

3) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

10. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  

z obowiązującymi przepisami prawa i ze statutem Zespołu i określa w szczególności:  

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;  

2) szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych oraz 

przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców Zespołu. 

11. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego obejmującego działania adresowane do klas I-VIII;  
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2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia w Szkole, 

o którym mowa w art. 56 ust. 2 Prawo oświatowe, w przypadkach określonych  

w przepisach ustawy; 

3) opiniowanie planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego; 

4) opiniowanie wniosku o podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną 

organizację; 

5) opiniuje zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych; 

6) opiniuje przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji obowiązkowych godzin 

zajęć wychowania fizycznego w klasach 4-8; 

7) opiniuje propozycji ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych 

w wymiarze określonym w przepisach prawa.  

12. Rada Rodziców może: 

1) występować, do Dyrektora, innych Organów Zespołu, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego, z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkolnych; 

2) oddelegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego powołanego przez 

organ nadzorujący, do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy; 

3) może wnioskować do Dyrektora o wprowadzeniu zmian w obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie Szkoły Podstawowej jednolitego stroju; 

4) występować z wnioskiem o ocenę pracy nauczyciela. 

13. W celu wspierania działalności statutowej, Zespołu Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydatkować je zgodnie              

z regulaminem, na rzecz wspierania działalności Zespołu.  

14. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym Dyrektor. 

15. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. Decyzje Rady Rodziców są jawne i ogłaszane 

na stronie internetowej.  
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§ 15.  

1. Organa Zespołu planują swoją działalność na rok szkolny. 

2. Kopie planów działania powinny być przekazane do wiadomości Dyrektora. 

3. Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

4. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia 

każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

5. Spory miedzy Organami Zespołu rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji 

tych organów. 

6. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora lub w przypadku, 

gdy Dyrektor jest stroną sporu do rozwiązania sporów powołuje się komisję w składzie: 

1) przewodniczący organów;  

2) po dwóch przedstawicieli organów, ewentualnie mediator, negocjator. 

7. Zasady pracy komisji, o której mowa w ust. 6:  

1) czas pracy komisji nie powinien przekroczyć 2 tygodni. Posiedzenie komisji jest ważne 

o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych osób; 

2) z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy 

obecni. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego                                    

i protokolanta; 

3) wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów Szkoły.  

8. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał organów Szkoły, jeżeli są niezgodne  

z przepisami prawa, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący i sprawujący nadzór 

pedagogiczny.  
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§ 16.  

Współdziałanie poszczególnych organów działających w Zespole oparte jest na 

następujących zasadach:  

1) wszystkie organy są autonomiczne i każdemu z organów zapewnia się możliwość 

swobodnego działania i podejmowania decyzji, w granicach swoich kompetencji;  

2) poszczególne organy są zobowiązane do wymiany informacji pomiędzy sobą 

szczególnie w zakresie planowanych zadań i podejmowanych decyzji;  

3) współdziałanie wszystkich organów powinno odbywać się w formie udziału 

poszczególnych przedstawicieli w zebraniach danego organu oraz poprzez wspólne 

organizowanie zebrań szkolnych i imprez szkolnych.  
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Rozdział 4.  

Organizacja Zespołu  

  

§ 17.  

1. Organizacja Zespołu ustalana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami statutów 

szkół wchodzących w skład Zespołu.  

2. Zespół nie prowadzi odrębnych jednostek organizacyjnych i zajęć nieujętych w statutach 

poszczególnych szkół Zespołu.  

 

§ 18.  

Organizację i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania                       

i profilaktyki określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.  

§ 19.  

1. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków Zespołu uregulowane są ustaleniami 

statutów szkół wchodzących w skład Zespołu.  

2. Zasady nagradzania i karania uczniów określone są w statutach szkół wchodzących                  

w skład Zespołu.  

  

§ 20.  

Przyjmowanie wychowanków do Przedszkola i uczniów do Szkoły Podstawowej i skreślanie  

z listy przedszkolaków i uczniów Szkół składowych następuje zgodnie z ustaleniami statutów 

szkół wchodzących w skład Zespołu.  

 

§ 21.  

Do realizacji celów statutowych Zespół zapewnia możliwość korzystania z pomieszczeń 

szkolnych w szczególności : 
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1) sal lekcyjnych i sal zajęć dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów;  

2) pracowni przedmiotowych; 

3) biblioteki; 

4) pomieszczeń wykorzystywanych przez świetlicę szkolną; 

5) szatni; 

6) sali gimnastycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem; 

7) boisk i zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

8) ogrodu i placów zabaw;  

9) łazienek dla uczniów i personelu; 

10) kuchni wraz z zapleczem; 

11) gabinetów specjalistów oraz sal zajęć specjalistycznych; 

12) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych. 

 

§ 22.  

1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki uczniów 

wprowadza się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 monitoring wizyjny 

budynku oraz terenu wokół budynku.  

2. W Zespole działa również monitoring wizyjny w szatni Szkoły Podstawowej zakupiony 

przez Radę Rodziców.  

3. Zapisy z monitoringu mogą być wykorzystywane w sprawach przeciw osobą 

dopuszczającym się czynów zabronionych. 

4. Szczegółowe zasady korzystania określa Regulamin Monitoringu Wizyjnego ZSP1. 

§ 23.  

1. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Warszawie działa biblioteka szkolna, która 

realizuje swoje zadania w jednostkach składowych Zespołu.  

2. Biblioteka pełni rolę pracowni ogólnoprzedmiotowej.  
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3. Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia książki oraz inne źródła 

informacji, różnorodne pod względem treści, w formie tradycyjnej i elektronicznej,             

ze szczegółowym uwzględnieniem lektur szkolnych, podręczników, pomocy naukowych  

i materiałów metodycznych.  

4. Biblioteka szkolna wspomaga realizację programów nauczania i wychowania, edukację 

kulturalną i informacyjną oraz służy doskonaleniu nauczycieli.  

5. Biblioteka realizuje zadania związane z udostępnianiem uczniom darmowych 

podręczników szklonych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.  

6. Biblioteka umożliwia wszystkim członkom społeczności szkolnej (uczniom, ich rodzicom, 

nauczycielom) przyswajanie wiedzy, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań  

i umiejętności, zaspokajanie ciekawości, a także przyjemne spędzanie czasu wolnego. 

Jednocześnie wdraża czytelników do efektywnego korzystania z informacji w różnych 

postaciach i za pośrednictwem różnych mediów. 

7. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, administracja szkolna i inni 

pracownicy Szkoły. 

8. Godziny pracy biblioteki umożliwiają korzystanie z jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych 

oraz po ich zakończeniu i są ustalane w zależności od czasu pracy Szkoły.  

9. Do zadań nauczyciela - bibliotekarza należy: 

1) realizacja zadań związanych z udostępnieniem uczniom bezpłatnych podręczników, 

materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;  

2) udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji biograficznych i poradnictwo  

w doborze lektury; 

3) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej; 

4) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa; 

5) gromadzenie, opracowywanie i konserwacja zbiorów; 

6) prowadzenie wymaganej dokumentacji biblioteki. 

10. Szczegółową organizację biblioteki określa Regulamin Biblioteki Szkolnej. 
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Rozdział 5. 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

 

§ 24.  

 

1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Warszawie, zatrudnia się nauczycieli oraz 

pracowników administracyjnych i obsługi, którzy są oddelegowani do pracy w Szkole 

Podstawowej Nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego i w Przedszkolu Nr 281 

„Stokrotka”. 

2. Dodatkowo, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, zatrudnia się nauczycieli                           

na specjalistycznych stanowiskach pracy, w szczególności: pedagoga szkolnego, 

psychologa, logopedę, reedukatora, bibliotekarzy, pielęgniarkę, wychowawców świetlicy, 

gimnastyki korekcyjnej, którzy są realizują swoje zadania w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 

Dzieci Powstania Warszawskiego i w Przedszkolu Nr 281. 

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, a także ich kwalifikacje i zasady 

wynagradzania określają odrębne przepisy. 

4. Zakresy zadań pracowników Zespołu są zgodne z zakresem zadań ustalonych niniejszym 

statutem i statutami szkół wchodzących w skład Zespołu.  

 

§ 25.  

Zadania nauczyciela, wychowawcy, określają statuty szkół składowych Zespołu Szkolno– 

Przedszkolnego Nr 1.  

 

§ 26.  

1. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 nauczyciele tworzą zespoły:  

1) wychowania przedszkolnego; 

2) edukacji wczesnoszkolnej; 
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3) na danym poziomie nauczania; 

4) problemowo -zadaniowe. 

2. Pracą zespołów kieruje nauczyciel - przewodniczący powołany przez Dyrektora  

w uzgodnieniu z zespołem. 

3. Dyrektor Zespołu, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji 

określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników 

odpowiednio szkoły lub przedszkola. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby 

niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola. 

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.  

5. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym 

zebrania Rady Pedagogicznej. 

6. Cele i zadania zespołów: 

1) Wzajemna informacja o wybranych programach nauczania, 

2) Wspólne opracowanie wytycznych na podstawie programów nauczania zgodnych 

z wewnątrzszkolnym projektem standardów na poszczególne poziomu nauczania, 

3) Opracowanie ścieżek przedmiotowych i ich realizacja, 

4) Opracowanie wewnątrzszkolnego projektu standardów sprawdzających wiedzę 

na poszczególnych poziomach nauczania, 

5) Analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie 

sposobów udzielania im skutecznej pomocy. 

 

§ 27.  

1. Do zadań pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego należy:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
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trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 

uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;  

3) prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów;  

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

9) w uzasadnionych przypadkach występowanie w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu 

z wnioskami do Sądu Rodzinnego dla Nieletnich, współpraca z kuratorami sądowymi 

oraz reprezentowanie Szkoły przed sądem; 

2. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  
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1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;  

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo  

w życiu szkoły;  

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym;  

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;  

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych 

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

3. Wychowawca świetlicy wspiera realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych Szkoły w odniesieniu do uczniów, a w szczególności:  

1) rozwija zainteresowania i zamiłowania wychowanków, dąży do wszechstronnego 

i optymalnego rozwoju swoich podopiecznych; 

2) organizuje prace wychowawczo – opiekuńczą w grupie w oparciu o roczny plan 

pracy świetlicy szkolnej, stosuje różnorodne formy zajęć atrakcyjnych dla dzieci; 

3) wykazuje codzienną troskę o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę swoich 

wychowanków, dba o estetyczny wygląd pomieszczeń; 

4) organizuje naukę własną wychowanków; 
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5) utrzymuje systematyczne kontakty z pedagogiem szkolnym, nauczycielami  

i rodzicami; 

6) jest odpowiedzialny za sprzęt, pomoce, gry, zabawy itp.; 

7) systematycznie przygotowuje się do prowadzenia zajęć z dziećmi; 

8) prowadzi dokumentację. 

4. Do zadań logopedy należy:  

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów,  

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jej wyników – organizowanie 

pomocy logopedycznej, 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy, 

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym otoczeniem dziecka, 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych 

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
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§ 28.  

1. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Warszawie tworzy się stanowisko 

Wicedyrektora i stanowisko kierownika świetlicy według odrębnych przepisów. Inne 

stanowiska kierownicze można utworzyć po uzyskaniu zgody organu  

2. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej. 

3. Szczegółowy zakres czynności dla Wicedyrektora i dla osób zajmujących stanowiska 

kierownicze określa Dyrektor Zespołu. 

4. Tworzenie dodatkowych stanowisk kierowniczych wymaga zgody organu prowadzącego 

 

§ 29.  

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania 

Zespołu, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, troska o bezpieczne 

i higieniczne warunki pobytu uczniów w Zespole i na jego terenie. Szczegółowe zakresy 

obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Zespołu. 

2. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Zespole niebędący nauczycielami są 

pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach 

samorządowych. 

3. Głównym zadaniem pracowników samorządowych jest zapewnienie odpowiednich 

warunków do realizacji statutowych zadań Zespołu. 

4. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie przepisów prawa; 

2) informowanie o zauważonych zagrożeniach; 

3) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem 

uczniów; 

4) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych; 

5) wykonywanie powierzonych zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 



Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Warszawie 

27 

Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Warszawie 

6) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym, jeżeli prawo tego 

nie zabrania; 

7) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

8) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z uczniami, rodzicami, 

zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; 

9) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

10) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego. 

5. Pracownik zatrudniony w Zespole Szkół zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego 

zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu 

obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. Szczegółowe zakresy obowiązków 

pracowników ustala Dyrektor. 

6. Pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych 

kierowniczych podlegają ocenie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oceny 

pracowników samorządowych. 

7. Szczegółową organizację i porządek oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników 

samorządowych określa regulamin pracy. 

8. Zakres zadań każdego pracownika administracyjno - obsługowego określają imienne 

zakresy czynności, które znajdują się w teczkach akt osobowych. 

9. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 
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Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe  

  

§ 30.  

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

  

§ 31.  

Zasady wydawania świadectw i innych dokumentów szkolnych oraz wzory świadectw i innych 

druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady 

odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.  

  

§ 32.  

1. Zespół jest jednostką oświatową finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa.  

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkół wchodzących w skład Zespołu 

określają odrębne przepisy.  

3. Obsługa finansowa Zespołu prowadzona jest przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 

Mokotów m. st. Warszawy.  

  

§ 33.  

W zakresie uregulowanym odmiennie niż w niniejszym statucie tracą moc postanowienia 

zawarte w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.  

 

§ 34.  

1.  Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Zespołu: 

nauczycieli, pracowników administracji i obsługi Zespołu, dzieci i rodziców. 

2. Z niniejszym statutem wychowawcy oddziałów lub oddziałów przedszkolnych zapoznają 

rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. Ze wszystkimi zaistniałymi             
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w późniejszym okresie zmianami niniejszego statutu zapoznaje rodziców wychowawca 

na najbliższym zebraniu po dokonaniu zmian. 

 

§ 35.  

1. Wszelkie zmiany w statucie nanoszone będą i uchwalane przez Radę Pedagogiczną. 

2. Upoważnia się Dyrektora do publikacji tekstu jednolitego statutu w drodze własnego 

obwieszczenia po jego nowelizacjach. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


