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Podstawy prawne: 

1. Akt założycielski Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym – Uchwała VII/54/2015 Rady 
Miejskiej w Bodzentynie z dn. 29 czerwca 2015r. 

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

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

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1457 z późń. zm.). 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. 
zm.). 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 60 z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 
967 z późn. zm.). 

8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 
wprowadzające, Karta Nauczyciela. 

9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
450, z późn. zm.). 

10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.U. UE.L.  z 2016 r. Nr 119, poz. 1). 

11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 
2077, z późn. zm.). 

12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (t. j. 
Dz. U. z 2018 r. , poz. 998, z późn. zm.). 

13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
682, z późn. zm.). 

14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 
z 2018  r.,  poz. 2096, z późn. zm.).  

15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1260, z poźn. zm.). 

16. Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1116). 

17. Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730). 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1594) - § 1 i 3. 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 19 sierpnia 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
w szkołach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1780). 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2022 r., poz. 658). 
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DZIAŁ I 
Podstawowe informacje o Zespole 

 

§1.  

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

1) Zespole — należy przez to rozumieć Zespół Szkół we Wzdole Rządowym; 

2) Szkole Podstawowe lub Szkole — należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową 
im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym; 

3) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole we Wzdole 
Rządowym; 
4) Statucie — należy przez to rozumieć Statut Zespołu we Wzdole Rządowym.  

§2.  

1. Zespół nosi nazwę:. 

2. Nazwa Szkoły wchodzącej w skład Zespołu posiada brzmienie: 

Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej 
„Wybranieccy” we Wzdole Rządowym; 

3. Nazwa Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu posiada brzmienie: 

Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym. 

4. Nazwa Szkoły i nazwa Przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu. 

5. Obie placówki działają na podstawie odrębnych statutów. 
6. Siedziba Zespołu znajduje się w miejscowości Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn 

§3.  

1 . Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Bodzentyn. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Świętokrzyski 
Kurator Oświaty  

§4.  

1 . Zespół jest jednostką budżetową.  

2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy. 

 

DZIAŁ II 
Cele i zadania Zespołu 

 

§5.  

1 . Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie i pozostałych aktach prawnych 
powszechnie obowiązujących regulujących system oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej,w 
szczególności koncentrując się na prowadzeniu działalności: 
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1) dydaktycznej; 

2) wychowawczej; 

3) opiekuńczej; 

4) edukacyjnej; 

5) kulturalnej; 

6) profilaktycznej; 

7) prozdrowotnej; 

8) sportowej; 

9) rekreacyjnej, uwzględniającej potrzeby środowiska lokalnego. 

 

DZIAŁ III 
Organy Zespołu 

 

§6.  

1. Organami Zespołu są: 
1) Dyrektor Zespołu; 
2) Rada Pedagogiczna Zespołu, zwana dalej Radą Pedagogiczną; 
3)Rada Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola; 

4) Rada Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej;  
5) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej. 

§7.  

1. Przewodniczącym rad pedagogicznych Szkoły i Przedszkola jest dyrektor Zespołu. 
2. Dyrektor Zespołu może zwołać wspólne posiedzenie rad pedagogicznych szkoły i 
przedszkola 

§8.  

1. Stanowisko dyrektora Zespołu powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy 

§9.  

1. Zespołem kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektor Zespołu planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracą Zespołu.  

3. Szczegółowe kompetencje poszczególnych organów szkoły określają statuty Szkoły 
Podstawowej oraz Przedszkola . 

§10.  

1. Organy Zespołu są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego 
wizerunku Zespołu, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad 
funkcjonowania Zespołu. 
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2. Organy Zespołu pracują na rzecz Zespołu, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 
kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze 
statutu i planów pracy Zespołu. 

3. Organy Zespołu zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile 
zwróci się z takim wnioskiem drugi organ. 

4. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach 
swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają 
jednak o bieżące informowanie innych organów Zespołu o planowanych lub 
podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły. 

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami Zespołu, rozstrzyga dyrektor szkoły, 
po wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

 

DZIAŁ IV 
Organizacja pracy Zespołu 

 

§11.  

Szczegółową organizację pracy Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej określają statuty 
tych jednostek. 

§12.  

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają 
odrębne arkusze organizacyjne Szkoły i Przedszkola, opracowane przez dyrektora Zespołu.  

§13.  

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęc dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii 
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

§14.  

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa 
tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonych 
arkuszy organizacyjnych placówek wchodzących w skład Zespołu, w uwzględnieniem zasad 
ochrony zdrowia i higieny pracy. 

§15.  

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 
określają odrębne przepisy. 

3. Zadania oraz zakresy obowiązków nauczycieli oraz innych pracowników, w tym, zadania 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i uczniom w czasie zajęć organizowanym 
przez Przedszkole i Szkołę Podstawową określają statuty tych jednostek. 

§16.  

1. Prawa i obowiązki dzieci i uczniów określają statuty Przedszkola i Szkoły 
Podstawowej. 
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2. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec dzieci i uczniów, tryb odwoływania się od 
kar oraz warunki przeniesienia ucznia do innej szkoły określają statuty Przedszkola i 
Szkoły Podstawowej. 

3. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów określa statut Szkoły 
Podstawowej.  

4. Zasady rekrutacji uczniów i dzieci określają szczegółowo statuty Szkoły i Przedszkola. 

 

DZIAŁ V 
Monitoring wizyjny 

 

§17. 

1. Monitoring wizyjny 

1) w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek  

i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer monitoringu wizyjnego; 

2) budynek szkolny jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt 

monitorowany”; 

3) system monitoringu jest zgłoszony do właściwej miejscowo komendy policji;  

4) monitoring wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu osób 

i mienia. 

2. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji zadań wychowawczych szkoły:  

1) monitoring za pomocą kamer, stosowany jest w celu eliminacji takich zagrożeń, jak: 

przemoc i agresja rówieśnicza, kradzieże i wymuszenia, dewastacja mienia szkolnego, 

przebywanie na terenie szkoły osób nieuprawnionych i inne; 

2) system monitoringu może być wykorzystany w celu: wyjaśnienia sytuacji zagrażających 

zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, ustalenia sprawców zniszczenia lub uszkodzenia mienia 

szkoły, udowodnienia zachowań nieregulaminowych (łamanie przepisów statutu  

i regulaminów), ustaleniu sprawców zachowań ryzykownych; 

3) zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystane zostaną w szczególności w celu 

wyeliminowania przejawów oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych 

nieregulaminowych oraz niezgodnych z prawem zachowań na terenie szkoły; 

4) udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje dyrektor szkoły lub 

upoważniony przez dyrektora inny pracownik szkoły, z zastrzeżeniem,  

że o udostępnieniu zapisu instytucjom zewnętrznym tj.: policja i sąd, decyduje 

każdorazowo dyrektor szkoły na pisemny wniosek instytucji. 
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DZIAŁ VI 
Ochrona danych osobowych przetwarzanych w szkole 

 

§18.  

1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/prawnych opiekunów jest 

Zespól Szkół we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej 

„Wybranieccy” we Wzdole Rządowym  

2. Zadania z zakresu ochrony danych osobowych wykonuje Dyrektor szkoły. Dyrektor 

szkoły w imieniu administratora wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami                          

o ochronie danych osobowych. 

3. Szkoła przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań  

i obowiązków wynikających z ustawowych przepisów oświatowych. 

4. Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje w szkole lub wykonujące pracę  

w szkole są obowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku 

z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą dotyczących danych osobowych zwykłych 

i szczególnej kategorii przetwarzania.   

5. Zapisów ust. 4 nie stosuje się: 

1) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia; 

2) jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyraził zgodę na 

ujawnienie określonych informacji; 

3) w przypadku, gdy przewidują to przepisy szczególne. 

6. Zasady ochrony danych oraz związana z tym dokumentacja nie stanowią informacji 

publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej.   

 

 

DZIAŁ VII 
Postanowienia końcowe 

 

§19.  

1. Zespół używa pieczęci, stempli i sztandarów zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 
3. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób 
dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te 
czynności określają odrębne przepisy. 
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§20.  

1. Organem właściwym do dokonywania zmian w niniejszym statucie jest Rada 
Pedagogiczna Zespołu. 

2. Prawo złożenia wniosku o dokonanie zmian w statucie przysługuje wszystkich 
organom Zespołu 

§21.  

1. Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania Szkoły i Przedszkola regulują zapisy w stautach 
Szkoły i Przedszkola. 

2. W sprawach nie uregulowanych powyższymi zapisami mają zastosowanie odrępne przepisy 
prawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 22.11.2022r. (uchwała nr 11/2022/2023). 

Statut wchodzi w życie z dniem 22.11.2022r. 


