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Rozdział 1 

Informacje ogólne 

 
§ 1. 1.  Ilekroć w dalszych zapisach Statutu jest mowa o: 

1) zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Serokomli; 
2) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Serokomli, 
3) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Serokomli; 
4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Serokomli; 
5) ustawie - należy przez to rozumieć ustwę – z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.). 
 

§ 2. 1. Nazwa zespołu brzmi: Zespół Szkół w Serokomli. 
 
      2.  Sziedzibą  zespołu jest budynek przy ul. Warszawskiej 28, 21-413 Serokomla. 
 
      3. Organem prowadzącym jest Gmina Serokomla. Siedzibą Gminy jest budynek przy 
ul. Warszawskiej 21, 21-413 Serokomla. 
 
      4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. 
 
      5. W skład Zespołu Szkół w Serokomli wchodzą: 
1) Przedszkole Publiczne w Serokomli; 
2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Serokomli. 
 
      6. Nazwa szkoły i przedszkola: 
1) Zespół Szkół w Serokomli, Przedszkole w Serokomli; 
2) Zespół Szkół w Serokomli, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Serokomli. 
 
      7. Zespół Szkół w Serokomli obejmuje: 
1) wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 3-6 lat; 
2) przygotowanie przedszkolne dzieci w wieku 5-6 lat; 
3) szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie szkoły podstawowej 
i w okresie  przejściowym od 1 września 2017 roku do 31sierpnia 2019 roku w oddziałach II i III 
gimnazjum (w roku szkolnym 2017/2018 w oddziałach II i III klasy gimnazjum, w roku 
szkolnym 2018/2019 w oddzialach III klasy gimnazjum). 

      8. Obwód Zespołu obejmuje miejscowości: Bielany Duże, Bronisławów Duży, Bronisławów 

Mały, Czarna od nr 1 do 43a, Hordzież, Józefów Duży, Nowa Ruda, Pieńki, Poznań, Serokomla, 

Ruda, Wola Bukowska, Wólka. 
 
 

§ 3. 1. Zespół posiada pieczęć współną dla szkoły i przedszkola zawierajacą nazwę 
zespołu. 

 
      2. Tablice i pieczęci szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę 
nazwę szkoły, przedszkola z zastrzeżeniem ust. poniżej. 
 
      3. Pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład Zespołu nie zawiera nazwy tego Zespołu. 
 
 

§ 4. 1. W Zespole tworzy się stanowiska kierownicze: 
1) dyrektora; 



2) wicedyrektora ds. pedagogicznych oraz kształcenia i wychowania klas IV-VIII i klas 
gimnazjalnych;  
3) wicedyrektora ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
 
 
      2. Powierzenie funkcji wicedyrektora i jego odwołania dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego. 
 
      3. Zakres obowiązków i kompetencji wicedyrektorów określa Dyrektor. 
 
      4. Wicedyrektor ds. pedagogicznych oraz kształcenia i wychowania klas IV-VIII i klas 
gimnazjalnych przejmuje na siebie część zadań dyrektora w zakresie swoich kompetencji, 
a w szczególności:  
1) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole;  
2) przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły:  
a) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,  
b) szkolnego kalendarza imprez i uroczystości szkolnych,  
c) informacji o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym;  
3) uczestniczy w tworzeniu Programu Wychowawczego - Profilaktycznego i wewnątrzszkolnych 
zasad oceniania oraz innych programów dotyczących rozwoju i funkcjonowania szkoły;  
4) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej nauczycieli, wychowawców 
oraz biblioteki szkolnej;  
5) utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami dzieci i uczniów, a także przyjmuje 
rodziców i odpowiada na ich postulaty i skargi;  
6) współpracuje z ośrodkiem zdrowia oraz - z ramienia dyrekcji szkoły - z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Łukowie.  
7) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym 
nauczycieli, wychowawców, nauczycieli bibliotekarzy, obserwuje zajęcia; 
8) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad szkołą według ustalonego przydziału zadań.  
 
      5. Wicedyrektor ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej: 
1) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole; 
2) kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą w wychowaniu 
przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej;  
3) zapewnia pomoc nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnosz-kolnej 
w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym;  
4) sprawuje bieżący nadzór pedagogiczny w wychowaniu przedszkolnym i edukacji 
wczesnoszkolnej;  
5) przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły:  
a) tygodniowego rozkładu zajęć w przedszkolu,  
b) kalendarza imprez i uroczystości szkolnych dla wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej;  
6) uczestniczy w tworzeniu Programu Wychowawcz0 - Profilaktycznego Szkoły, 
i wewnątrzszkolnych zasad oceniania oraz innych programów dotyczą-cych rozwoju 
i funkcjonowania szkoły;  
7) utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami dzieci z wychowania 
przedszkolnego i uczniów z edukacji wczesnoszkolnej, a także przyjmuje tych rodziców 
i odpowiada na ich postulaty i uwagi;  
8) współpracuje z ośrodkiem zdrowia oraz z rejonową poradnią psychologicznopedagogiczną 
w odniesieniu do wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.  
 
      6. Każdy wicedyrektor jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia 
Dyrektora szkoły:  



1) nauczycieli, wychowawców pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli bibliotekarzy 
zgodnie z zasadami określonymi na każdy rok szkolny; 
2) wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, 
a także podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora; ma więc prawo do przydzielania zadań 
służbowych i wydawania poleceń.  
3) Decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo-opiekuńczego. 
4) Ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy podległych 
bezpośrednio mu nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo-opiekuńczej 
wszystkich nauczycieli i wychowawców.  
5) Ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar 
porządkowych dla nauczycieli. 
6) Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: wicedyrektor Zespołu Szkół w Serokomli 
oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.  
 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Zespołu 

 
§ 5.  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. Działalność edukacyjna Zespołu jest określona przez: 
1) Szkolny zestaw programów nauczania odrębny dla przedszkola i szkoły podstawowej; 
2) Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania 
o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku i potrzeb uczniów; 

 
3. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program Wychowawczo - Profilaktyczny 

szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie 
programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego 
nauczyciela. 
 

4. Cele i zadania Zespołu wynikają ze wszystkich celów i zadań poszczególnych placówek 
wchodzących w skład Zespołu, które zostały ujęte w ich statutach. 
 

5. Dodatkowymi celami Zespołu są: 
1) koordynowanie zadań przedszkola i szkoły podstawowej w zakresie tworzenia właściwych 
dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków opiekuńczo-wychowawczych, 
zdrowotnych oraz wspomaganie procesów mających bezpośredni wpływ na indywidualny 
rozwój uczniów; 
2) osiąganie coraz wyższego poziomu pracy poprzez wdrażanie innowacji pedagogicznych 
i eksperymentów; 
3) stwarzanie coraz lepszych warunków nauki poprzez rozwój bazy dydaktycznej Zespołu; 
4) poszerzanie oferty edukacyjnej Zespołu zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców.  
 

 
  



 

Rozdział 3 

Organy zespołu 

 

§ 6.  1. Organami zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół w Serokomli; 
2) Rada Pedagogiczna Przedszkola i Szkoły Podstawowej; 
3) Rada Rodziców Przedszkola i Szkoły Podstawowej ; 
4) Samorząd Uczniowski. 

 
      2. Szczegółowe kompetencje i obowiązki poszczególnych organów są okreslone w Statutach 
Przedszkola i Szkoły Podstawowej. 
 
 3. Każdy z wymienionych organów w § 6 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 Przedszkola i Szkoły Podstawowej. 
 
 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. Spory pomiędzy organami rozstrzyga Dyrektor Zespołu. 

 6. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest Dyrektor, powoływany 
jest Zespół Mediacyjny rozstrzygajacy spór. 
 
 7. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem przedszkola i szkoły podstawowej wchodzacych w skład 
Zespołu i reprezentuje Zespół oraz przedszkole i szkołę na zewnątrz. 
 
      8. Dyrektor zespołu jest pracodawcą dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zespole, 
wypełnia obowiązki i korzysta z uprawnień przysługujących pracodawcy z mocy przepisów 
prawa. 
 
 9. W razie nieobecności Dyrektora zespołu zastępuje go wicedyrektor wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
 

 

Rozdział 4 

Organizacja zespołu 

 

§ 7. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określają arkusze organizacyjne Przedszkola i Szkoły Podstawowej opracowane przez Dyrektora 
Zespołu. 

      2. Arkusz organizacji  Zespołu określa (arkusz organizacji pracy szkoły i arkusz organizacji 
pracy przedszkola) liczbę pracowników zespołu łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 
ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, kół 
zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez 
organ prowadzący Zespół. 



      3. Organizację w ciągu dnia określa: w przedszkolu ramowy rozkład dnia, w szkole 
tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców 
i nauczycielami z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy. 

      4. Do realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych zespół posiada następujące 
pomieszczenia:  
1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem oraz dostępem do internetu; 
2)  bibliotekę; 
3) 2 pracownie komputerowe  z dostępem do Internetu;           
4) salę gimnastyczną; 
5) halę sportową; 
6) gabinet specjalistów szkolnych; 
7) 2 świetlice  szkolne; 
8) kuchnię i zaplecze kuchenne;   
9) szatnię; 
10) stołówkę; 
11) sklepik szkolny; 
12) toalety; 
13) pokój nauczycielski; 
14) pomieszczenia  socjalno- gospodarcze dla pracowników obsługi. 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

 

§ 8. 1.Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Obsługa finansowo- księgowa prowadzona jest przez Gminę Serokomla. 

§ 9. 1. Integralną częścią ninieszego Statutu są Statuty: 
1) Przedszkola Publicznego w Serokomli; 
2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Serokomli 
stanowiące podstawe prawną do funkcjonowania Zespołu. 
 

4. Wszystkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Statucie uregulowane są w Statutach 

Przedszkola i Szkoły Podstawowej. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie oraz Statutach Przedszkola 

i Szkoły Podstawowej wchodzących w skład Zespołu, mają zastosowanie rozwiązania ogólne 

wynikające z ustawy - Prawo oświatowe oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

§ 10. 1. Zmiany w Statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  
1) Dyrektora szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 
2)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
3)  Rady Rodziców; 
4)  organu prowadzącego szkołę; 
5)  oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 
 

2. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu. 
 

 


