
UCHWAŁA NR XXV/205/14
RADY GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Padwi Narodowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 , poz. 594 z późn. zm.) art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 58 ust.1, 2 i 6 i w zw. z art. 5c pkt 
1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.), oraz art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. 
Dz. U. z 2013r, poz. 885z późn. zm.), Rada Gminy w Padwi Narodowej uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2014 r. tworzy się Zespół Szkół w Padwi Narodowej, zwany dalej 
„Zespołem”, w skład którego wchodzą : 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej, 

2) Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej 

§ 2. Zespół Szkół w Padwi Narodowej ma siedzibę przy ul. Szkolnej 1. 

§ 3. Utworzony Zespół jest jednostką budżetową Gminy Padew Narodowa 

§ 4. Mienie będące w użytkowaniu szkoły podstawowej i gimnazjum, o których mowa w § 1 staje się 
mieniem Zespołu. 

§ 5. Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Nadaje się Zespołowi Statut, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. W zakresie uregulowanym odmiennie w Statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte 
w statutach połączonych szkół. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

mgr Jan Mycek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/205/14 

Rady Gminy Padew Narodowa 

z dnia 21 marca 2014 r. 

AKT 
ZAŁOŻYCIELSKI

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekstjedn. Dz. U. z 2013 , poz. 594 z późn. zm.) art. 58 ust.6 i 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r 
o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz art. 12 ust.1 pkt.1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r, poz. 885z późn. 
zm.), 

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2014r Zespól Szkół w Padwi Narodowej, w skład którego 
wchodzą : 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej, 

2. Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej 

§ 2. Siedzibą Zespołu Szkół w Padwi Narodowej jest budynek  przy ul. Szkolnej 1 

§ 3. Obwód Zespołu Szkół w Padwi Narodowej obejmować będzie obwody : 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej, 

2. Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej 

i stanowi : 

Szkoła Podstawowa – wszystkie miejscowości z terenu Gminy Padew Narodowa 

Gimnazjum - wszystkie miejscowości z terenu Gminy Padew Narodowa

Id: D7395E3B-2B6A-4FF6-A52F-78180FB56EC9. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/205/14 

Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 21 marca 2014 r. 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PADWI NARODOWEJ
Rozdział 1.

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Pełna nazwa szkoły brzmi Zespół Szkół w Padwi Narodowej , w dalszej części statutu zwany 
zespołem szkół. 

2. Siedzibą Zespołu Szkół jest miejscowość Padew Narodowa ul. Szkolna 1.

§ 2. W skład Zespołu Szkół wchodzi: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej z filią w Zarówniu , 
w dalszej części statutu zwana szkołą podstawową; 

2) Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej , w dalszej części statutu zwane 
gimnazjum. 

2. Obwody szkół  wchodzących w skład Zespołu obejmują wszystkie miejscowości położone na 
terenie  Gminy Padew Narodowa.

§ 3. 1. Organem prowadzącym zespół szkół jest Gmina Padew Narodowa 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad zespołem szkół jest Podkarpacki Kurator 
Oświaty. 

3. Zespół szkół prowadzi oddziały  na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. 

4. Szkoła  podstawowa organizuje oddziały przedszkolne w celu odbycia rocznego przygotowania     
przedszkolnego dzieci w wieku 5 lat. 

5. Czas kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat, a w gimnazjum 3 lata. 

6. W zespole szkół prowadzona jest świetlica. 

§ 4. 1. Świadectwo ukończenia   Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi 
Narodowej uprawnia do kontynuowania nauki w gimnazjum. 

2. Świadectwo ukończenia  Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej uprawnia do 
kontynuowania nauki szkole ponadgimnazjalnej.

Rozdział 2.
Cele i zadania zespołu szkół 

§ 5. Zespół szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach 
wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1) w zakresie zadań edukacyjnych umożliwia w szczególności: 

a) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, 

b) wdraża do samodzielności, 

c) pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, 

d) przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym;

2) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez: 

a) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

b) zorganizowanie zajęć świetlicowych, 

c) zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych , 
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d) zorganizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych, 

e) prowadzenie zajęć logopedycznych, 

f) umożliwienie spożywania posiłków;

3) dba o podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, w szczególności 
poprzez: 

a) kształtowanie postaw patriotycznych, 

b) kultywowanie tradycji narodowych, organizowanie obchodów świąt i uroczystości związanych 
z ważnymi wydarzeniami w życiu kraju i szkoły, 

c) umożliwienie uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. 1. Zespół szkół udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez: 

1) opiekę pedagoga  szkolnego; 

2) umożliwienie korzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

3) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 
szkolnych; 

4) wspieranie uczniów zdolnych.

2. Zespół szkół sprawuje szczególną opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uczniami 
z rodzin najuboższych i niedostosowanych społecznie. 

3. Zespół szkół sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 
obowiązkowych i pozalekcyjnych oraz organizowanych poza szkołą.

Rozdział 3.
Organy zespołu szkół oraz  ich kompetencje 

§ 7. 1. Organami szkoły są : 

a) Dyrektor Zespołu, 

b) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej, 

c) Rada Pedagogiczna Gimnazjum, 

d) Rady Rodziców 

e) Samorządy Uczniowskie

2. Zachowuje się odrębność Rad Pedagogicznych oraz Rady Rodziców i Samorządów Uczniowskich 
dla szkół wchodzących w skład Zespołu. Ich kompetencje określają statuty odpowiednich szkół.

§ 8. 1. Dyrektor zespołu szkół w szczególności: 

1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz; 

2) planuje, organizuje i koordynuje działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą 
i administracyjno-gospodarczą zespołu szkół; 

3) zapewnia warunki optymalnej realizacji statutowych celów i zadań Zespołu, właściwą atmosferę 
i dyscyplinę pracy oraz odpowiada za poziom i wyniki nauczania i wychowania; 

4) opracowuje arkusze organizacji szkół wchodzących w skład zespołu; 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

6) sprawuje opiekę nad uczniami; 

7) realizuje uchwały rad pedagogicznych, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu szkół zaopiniowanym przez rady 
pedagogiczne i radę rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
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9) jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych warunków nauki i pracy.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole szkół nauczycieli 
i pracowników niebędących nauczycielami. 

3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 
szkoły; 

3) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 
pozostałych pracowników szkoły.

4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radami pedagogicznymi, rodzicami 
i samorządami  uczniowskimi.

§ 9. 1. W zespole szkół tworzy się zgodnie z przepisami szczegółowymi stanowiska wicedyrektorów. 

2. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony wicedyrektor na podstawie 
jednorazowego pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora szkoły. 

3. W ramach opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych 
potrzebne jest wsparcie tworzy się stanowisko psychologa i pedagoga szkolnego.

§ 10. 1. W Zespole Szkół – odrębnie w każdej jednostce organizacyjnej - działa Rada Pedagogiczna, 
która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących 
kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są    
protokołowane. 

3. Zakres kompetencji Rady Pedagogicznej określa statut poszczególnej szkoły wchodzącej w skład 
zespołu.

§ 11. Rada rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów danej szkoły wchodzącej w skład 
zespołu. 

1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem 
danej szkoły wchodzącej w skład zespołu . 

2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego 
szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 
dotyczących szkoły. 

3. W celu wspierania działalności szkoły rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek 
rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu określa regulamin rady rodziców. 

5. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 
środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 
do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 
szkoły lub placówki, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 12. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

2. Rodzice mają prawo do: 
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1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno- wychowawczymi w klasie; 

2) zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania oraz kryteriami  oceniania 
zachowania uczniów; 

3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności 
w nauce; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka. 

Dyrektor zespołu organizuje spotkania z rodzicami i stwarza możliwości wymiany informacji 
oraz dyskusji na tematy wychowawcze i opiekuńcze.

§ 13. 1. Samorządy Uczniowskie tworzą  uczniowie poszczególnych szkół wchodzących z skład 
zespołu. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin. Organy samorządu        
są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

2. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem danej szkoły wchodzącej w skład 
zespołu. 

3. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi zespołu szkół wnioski 
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 
uczniów. 

4. Samorząd uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Rozdział 4.
Organizacja zespołu szkół 

§ 14. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

§ 15. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają 
arkusze organizacyjne szkół wchodzących w skład zespołu szkół, opracowane przez jego dyrektora na 
podstawie planów nauczania oraz planu finansowego zespołu szkół. 

§ 16. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu szkół jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne 
wynikające z ramowych planów nauczania danego typu szkoły. 

§ 17. 1. Liczba uczniów w oddziale w szkole podstawowej wynosi : 

a) w oddziałach przedszkolnych i klasach I – III  od 18 do 25 uczniów, 

b) w klasach IV – VI od 25 do 30 uczniów, 

2. Liczba uczniów w oddziale w gimnazjum wynosi od 25 do 30 uczniów. 

3. Oddział można dzielić na grupy wg zasad: 

1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki 
w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, 

2) podział na grupy oddziału liczącego 24 uczniów i mniej wymaga zgody organu prowadzącego szkołę, 

3) zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, 
w przypadku małych grup tworzone są grupy międzyoddziałowe. 

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 
określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora zespołu szkół na podstawie zatwierdzonego 
arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 18. 1. Podstawowymi formami organizacyjnej działalności zespołu szkół, zapewniającymi realizację 
statutowych celów i zadań, są: 
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1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, których tygodniowy wymiar określa obowiązujący dla danego 
oddziału szkolny plan nauczania, 

2) zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, służące pogłębianiu wiedzy i umiejętności uczniów oraz 
rozwijaniu ich zainteresowań, uzdolnień, samodzielności i aktywności.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 
od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala 
nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

5. Przerwy między lekcjami trwają 5 i 10 minut oraz – co najmniej jedna – przerwa 20 minut. 

6. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

7. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

§ 19. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią, która służy: 

1) realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły; 

2) realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów; 

3) doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli; 

4) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 

5) popularyzowaniu wiedzy o regionie. 

2. Użytkownikami biblioteki są: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy zespołu szkół oraz rodzice 
uczniów. 

§ 20. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 
rodziców/ prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę. 

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 
nie powinna przekraczać 25.

§ 21. 1. Szkoła prowadzi stołówkę umożliwiającą uczniom higieniczne spożycie jednego 

ciepłego posiłku dziennie. 

2. Ze stołówki mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły na zasadach 

określonych w Regulaminie  Stołówki.

3. Odpłatność za korzystanie z obiadów ustala Dyrektor zespołu w porozumieniu 

z  intendentem.

4. Dla uczniów potrzebujących szczególnej opieki , Dyrektor szkoły informuje ośrodek pomocy 
społecznej o potrzebie udzielenia pomocy finansowej w formie posiłku.

Rozdział 5.
Nauczyciele i inni pracownicy 

§ 22. 1. W zespole szkół zatrudnieni są: nauczyciele oraz pracownicy administracyjno-obsługowi. 

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne 
przepisy.

§ 23. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy. 

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w czasie 
zajęć w szkole i poza szkołą. 
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3. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 

1) realizacja programów nauczania, wychowania i opieki nad uczniami; 

2) decyzja o wyborze i sposobie realizacji programów nauczania; 

3) prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego; 

4) obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie; 

5) wspieranie rozwoju uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

6) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężeniu niepowodzeń; 

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej; 

8) informowanie rodziców uczniów oraz rady pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych 
uczniów; 

9) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy w przydzielonych klasach.

4. Do obowiązków nauczyciela wychowawcy klasy należy w szczególności: 

1) współdziałanie z rodzicami i uczniami w celu pełnej realizacji celów wychowawczych 
i opiekuńczych szkoły; 

2) planowanie i organizowanie różnych form życia klasowego; 

3) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale; 

4) współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc 
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów.

§ 24. 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą 
zespoły przedmiotowe. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący. 

3. Do zadań zespołu przedmiotowego należy w szczególności: 

1) uzgodnienie sposobów realizacji programów nauczania, korygowanie treści nauczania przedmiotów 
pokrewnych, a także podejmowanie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 

2) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników 
nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla 
początkujących nauczycieli; 

4) dokonywanie wyboru podręczników; 

5) opiniowanie autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

Rozdział 6.
Organizacja pracy zespołu szkół 

§ 25. 1. Cykl kształcenia trwa w szkole podstawowej 6 lat, w gimnazjum 3 lata i kończy się 
odpowiednio: po szkole podstawowej sprawdzianem zewnętrznym, a po gimnazjum – egzaminem 
zewnętrznym organizowanym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Rekrutacja uczniów do zespołu szkół odbywa się na podstawie przepisów ustawy o systemie 
oświaty obowiązującego na dany rok szkolny i zasad określonych przez organ prowadzący (nabór 
elektroniczny). 

3. Do klasy pierwszej  szkoły podstawowej przyjmuje się odpowiednio : 

1) z urzędu - dzieci sześcio- i siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie publicznej  szkoły podstawowej, 

2) na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) – dzieci sześcio- i siedmioletnie zamieszkałe poza 
obwodem danej szkoły , w przypadku gdy szkoła  dysponuje wolnymi miejscami.
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4. Kandydatów spoza obwodu publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w postępowaniu 
rekrutacyjnym   na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły podstawowej 

5. Kryteria, o których mowa w ust.4, podaje się do wiadomości kandydatom w terminie nie później 
niż do końca lutego . 

6. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się : 

1) z urzędu -absolwentów sześcioletniej  szkoły podstawowych,   zamieszkałych w obwodzie    
publicznego gimnazjum, 

2) na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych 
zamieszkałych poza obwodem danego  gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi 
miejscami.

7. Kandydatów spoza obwodu publicznego gimnazjum  przyjmuje się w postępowaniu rekrutacyjnym   
na podstawie kryteriów zawartych w statucie  gimnazjum 

8. Kryteria, o których mowa w ust.7, podaje się do wiadomości kandydatom w terminie nie później 
niż do końca lutego . 

9. Do oddziału przedszkolnego ogólnodostępnej szkoły podstawowej uczęszczają dzieci od 5 roku 
życia zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej . Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania 
obowiązku szkolnego, może uczęszczać do ww. oddziału do końca roku szkolnego w tym roku 
kalendarzowym, w którym kończy 10 lat

Rozdział 7.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe 

§ 26. 1. Zespół szkół używa stempli podłużnych, zawierających nazwę zespołu szkół, i nazwę szkoły 
podstawowej i gimnazjum oraz adres. 

2. Tablice szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę Szkoły.

§ 27. Regulaminy określające działalność organów zespołu szkół, 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. 

§ 28. 1. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania , zgodnie z obowiązującą instrukcją 
kancelaryjną i ustaleniami MEN. 

2. Szkoła przechowuje dokumentację przebiegu nauczania , która jest podstawą wydawania 
świadectw i ich duplikatów, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 29. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 27. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie zespołu szkół są rady pedagogiczne 
poszczególne szkół wchodzących w skład zespołu.

Id: D7395E3B-2B6A-4FF6-A52F-78180FB56EC9. Podpisany Strona 7




