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§ 1. 1. Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie, zwany w dalszej treści statutu 

zespołem - jest publiczną placówką oświatową, która: 

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 

i podstawę wychowania przedszkolnego; 

5) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

2. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka 

w Chludowie; 

2) zespole – należy przez to rozumieć 8 - letnią Szkołę Podstawową w Chludowie, Przedszkole 

w Chludowie, filię szkoły klasy I - III w Golęczewie z oddziałami przedszkolnymi; 

3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

4) Uchylony 

§ 1a. 1. Patronem szkoły jest o. Marian Żelazek.  

2. Godłem zespołu jest otwarta księga o białych kartach, położone na niej dwa żółte liście 

dębu na zielonym tle – załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 

3. Zespół posiada sztandar. Na jednej jego stronie znajduje się na zielonym tle godło 

szkoły otoczone napisem „Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie”, na drugiej 

postacie dzieci w różnym wieku na białym tle, a nad i pod postaciami napis „Nikt nie żyje 

tylko dla siebie”. 

4. Szkoła posiada hymn; słowa i nuty zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Siedzibą zespołu jest budynek przy ulicy Szkolnej 3, 62-001 Chludowo. 

2. Zajęcia realizowane są także w budynku przy ulicy Kościelnej 12, 62-001 Chludowo – 

przedszkole i przy ulicy Dworcowej 59 w Golęczewie – filia szkoły klasy I – III z oddziałami 

przedszkolnymi. 

§ 3. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Przedszkole w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie; 

2) Szkoła Podstawowa w Chludowie w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie; 

3) filia szkoły klasy I – III z oddziałami przedszkolnymi. 

§ 4. 1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Rady Pedagogiczne powołane odrębnie dla: 

a) Przedszkola w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie; 

b) Szkoły Podstawowej w Chludowie w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka 

w Chludowie; 

c) szkoły filialnej w Golęczewie w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie; 
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d) oddziałów przedszkolnych w Golęczewie. 

1) Samorząd Uczniowski; 

2) Rady Rodziców: 

a) Przedszkola w Chludowie; 

b) Szkoły Podstawowej w Chludowie; 

c) fili szkoły w Golęczewie. 

2. Rady pedagogiczne mogą obradować wspólnie, wówczas prowadzi się jeden protokół 

z posiedzenia rady. 

3. Każdy z wymienionych organów w § 4 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo 

oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych 

przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły i przepisami 

prawa oświatowego i Regulaminem organizacyjnym szkoły. 

4. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ 

w granicach swoich kompetencji. 

§ 5. 1. Szkoła pełni funkcję szkoły obwodowej dla uczniów zamieszkałych w obwodzie, 

którego granice ustala Rada Gminy Suchy Las. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Suchy Las z siedzibą przy ul. Szkolnej 13 

w Suchym Lesie, a organem nadzoru pedagogicznego jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 

3. Szkoła w okresie od dnia 1 września 2017 r. prowadzi klasy dotychczasowego 

gimnazjum, które zachowuje swój statut do czasu zakończenia kształcenia w tej szkole, czyli 

do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

4. Dla uczniów klas gimnazjalnych mają zastosowanie przepisy w zakresie praw 

i obowiązków, rodzajów nagród i kar stosowanych wobec uczniów, które określa Rozdział 8 

Statutu Szkoły Podstawowej. 

§ 6. Działalność Zespołu finansowana jest z: 

1) budżetu gminy; 

2) opłat wnoszonych przez rodziców wychowanków przedszkola; 

3) darowizn od osób fizycznych i prawnych; 

4) rachunków dochodów własnych. 

§ 7. 1. Zespół prowadzi samodzielną obsługę finansową. 

2. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materiałowej określa organ 

prowadzący na mocy odrębnych przepisów. 

§ 7a. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz 

w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie 

Wychowawczo – Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska. 

2. Cele i zadania zespołu wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania 

określone są w Rozdziale 2. Statutu Szkoły Podstawowej. 
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3. Cele i zadania zespołu wynikające z zakresu udzielania pompcy psychologiczno 

pedagogicznej określa Regulamin udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

stosowany w zespole. 

4. Cele i zadania zespołu wynikający z organizowania nauki i opieki uczniów 

z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem 

społecznym, określa Statut Szkoły Podstawowej. 

5. Dla uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujących 

się językiem regionalnym, zespół organizuje zajęcia umożliwiających podtrzymywanie 

i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach 

określonych w odrębnych przepisach. 

6. Szczegółowe zadania zespołu dotyczące profilaktyki i wychowania określa Program 

Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły. 

§ 7b. Uchylony. 

§ 8. 1. Dyrektor Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie: 

1) kieruje placówką jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego; 

2) jest pracodawcą wszystkich pracowników szkoły; 

3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 

2. Szczegółowe zadania dyrektora zespołu dotyczące kompetencji wymienionych w ust. 1 

określa Regulamin organizacyjny. 

§ 9. 1. W zespole powołuje się wicedyrektorów i kierownika filii. 

2. Wicedyrektorów i kierownika filii powołuje dyrektor zespołu na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach i za zgodą organu prowadzącego. 

3. Szczegółowy zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora i kierownika 

filii określa Regulamin organizacyjny. 

§ 10. Uchylony. 

§ 11. 1. Szkoły wchodzące w skład zespołu mogą przyjmować praktykantów na 

podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem Zespołu a zakładem kształcenia 

nauczycieli lub szkołą wyższą. 

2. Bezpośrednią opiekę nad praktykantem sprawuje nauczyciel o specjalności zgodnej ze 

specjalnością praktykanta. Na przyjęcie danego praktykanta konieczna jest zgoda nauczyciela 

- opiekuna. 

§ 12. Uchylony 

§12a. Uchylony 

§13. Uchylony. 
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§13a. 1. Szkoła zapewnia różnorodne formy opieki i pomocy uczniom, którym 

z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym 

również pomoc materialna. 

§14. Nauczyciele i uczniowie zespołu, zobowiązani są przestrzegać postanowień 

Regulaminu szkoły, który określa informacje dotyczące: 

1) zespołu klasowego; 

2) stroju i higieny osobistej ucznia; 

3) egzekwowania stroju szkolnego i wyglądu ucznia; 

4) szatni; 

5) świetlicy szkolnej; 

6) sal lekcyjnych; 

7) dyżurnych klasowych; 

8) przerw międzylekcyjnych; 

9) imprez szkolnych; 

10) zawodów i konkursów szkolnych; 

11) nieobecności; 

12) dzienniczka ucznia; 

13) doraźnej zmiany planu; 

14) czego uczniowi się zabrania. 

§15. Uchylony 

§16. 1. Przepływ informacji pomiędzy organami zespołu: 

1) dyrektor zespołu przekazuje informacje członkom rad pedagogicznych na piśmie w Księdze 

zarządzeń, Księdze komunikatów, pocztą elektroniczną lub w e-Dzienniku; 

2) pomiędzy dyrektorem zespołu, radami pedagogicznymi, i samorządem uczniowskim 

informacje przekazuje się na piśmie w formie korespondencji wewnętrznej; 

3) informacje pozostałe, dotyczące bieżącego porządku pracy, można przekazywać w formie 

ustnej lub informacji pisemnej umieszczonej na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. 

2. Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji oraz organizację przyjmowania 

i załatwiania skarg i wniosków określa Regulamin organizacyjny. 

§17. Wszelkie sytuacje konfliktowe między organami zespołu, które nie znajdują 

rozwiązania wewnątrz zespołu, rozstrzyga organ prowadzący zespół. 

§18. 1. Pracownikami zespołu są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. 

2. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę określają: 

1) Statut Szkoły Podstawowej i Statut Przedszkola; 

2) Regulamin organizacyjny; 

3) Kodeks etyki; 

4) Regulamin wycieczek szkolnych; 

5) Regulamin dyżurów; 

6) Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży. 

§19. Uchylony 
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§20. Uchylony. 

§21. Zespół prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§22. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§23. Organami kompetentnymi do uchwalania zmian w Statucie Zespołu Szkół 

w Chludowie są Rady Pedagogiczne Szkoły Podstawowej i Przedszkola obradujące na 

wspólnym posiedzeniu. 

 
 


