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I Rozdział 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

1. Podstawą prawną opracowania statutu Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka 

Sienkiewicza w Suchożebrach jest: 

 

1) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.). 

 

2) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe  

(Dz. U. 2016 poz. 60). 

 

3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 2215 ze 

zm.). 

4) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 

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

5) Rozporządzenie MEN z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli – (Dz.U. 2019 poz. 502). 

6) Uchwała Rady Gminy w Suchożebrach o powołaniu Zespołu Szkół Publicznych w 

Suchożebrach Nr VI/28/99 z dnia 26 marca 1999 r. 

7) Uchwała Nr XXIV/140/2006 Rady Gminy Suchożebry z dnia 10 maja 2006 r. w 

sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Publicznych w Suchożebrach.  

 

§ 2 

 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

     1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Publicznych im. Henryka 

 Sienkiewicza w Suchożebrach;  

2) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.);  

     3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka 

              Sienkiewicza w Suchożebrach; 

4) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora  Zespołu Szkół Publicznych im. 

Henryka Sienkiewicza w Suchożebrach, 

5) Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu 

Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Suchożebrach, 

6) Radzie Rodziców  - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół 

Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Suchożebrach,-  

  7) Samorządzie  Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski 

             działający w Zespole Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Suchożebrach. 



 

 

     5) Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece  

          wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole; 

     6) Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów ucznia 

uczęszczającego do Zespołu Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w 

Suchożebrach; 

 

§ 3 

 

1. Zespół nosi nazwę Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza                    

w Suchożebrach. 

 

2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „Zespole” należy przez to 

rozumieć Zespół Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Suchożebrach. 

 

3. Zespół Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Suchożebrach, zwany dalej 

„Szkołą”, ma siedzibę w Suchożebrach przy ul. Siedleckiej 6/8, 08-125 Suchożebry.  

 

4. Zespół używa pieczęci podłużnej z napisem: 

  „ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

im. Henryka Sienkiewicza 

ul. Siedlecka 6/8 

80-125 Suchożebry” 

 

5. Organem prowadzącym Zespół Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza                      

w Suchożebrach jest Gmina Suchożebry. 

 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Warszawie 

Delegatura w Siedlcach. 

 

7. Obsługę finansowo - księgową zapewnia Urząd Gminy w Suchożebrach. 

 

§ 4 

 

1. W skład Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza                                          

w Suchożebrach wchodzą: 

 1) Szkoła Podstawowa w Suchożebrach, 

 2) Przedszkole Publiczne w Suchożebrach. 

 

2. Jednostkami działającymi w obrębie Szkoły Podstawowej w Suchożebrach są: 

 1) ośmioletnia szkoła podstawowa, 

 2) oddziały przedszkolne, 

 3) biblioteka szkolna, 

 4) świetlica szkolna. 

 

3. Placówki wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 działają zgodnie ze swoimi statutami. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rozdział II 

 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH 
 

§ 5 

 

1. Zespół Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Suchożebrach organizuje               

i  koordynuje funkcjonowanie jednostek wymienionych w § 4 statutu. 

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) podniesienie poziomu wykształcenia dzieci; 

2) wyrównanie szans w dostępie do edukacji; 

3) zapewnienie wysokiej jakości edukacji; 

4) tworzenie właściwych warunków organizacji kształcenia, zapewnienie programów 

nauczania, obowiązujących druków szkolnych, podręczników, środków dydaktycznych 

oraz lektur szkolnych; 

5) organizacyjne wspomaganie szkół w zakresie przeprowadzania egzaminów                

i sprawdzianów; 

6) organizowanie właściwych warunków nauki z uwzględnieniem optymalnych  

rozwiązań przy: 

a) rozdziale sal, pomieszczeń, sprzętu i pomocy dydaktycznych,  

b) wspólnym użytkowaniu sal, pomieszczeń, sprzętu i pomocy dydaktycznych,  

c) wspólnym korzystaniu z biblioteki, czytelni, stołówki, świetlicy, hali 

sportowej, boiska sportowego i placu zabaw, 

d) objęcie wszystkich uczniów opieką, zapewnienie im bezpieczeństwa podczas 

zajęć, przerw, przed i po lekcjach, 

e) zapewnienie higieny pracy poprzez zgodne z wymogami zaplanowanie dnia 

pracy. 

 

Rozdział III 

 

ORGANIZACJA ZESPOŁU 
 

§ 6 

 

1. Zespołem Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Suchożebrach kieruje 

Dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym 

wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor 

sparuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. 

 

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 

 

 1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 

 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły,  

podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów 

nadzorujących szkołę; 

 

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów          

i wychowanków; 

 



 

 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym; 

 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych; 

 

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

 

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, 

zaopiniowanym przez radę szkoły, oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie; 

 

3. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za całokształt działalności szkół i jednostek 

wchodzących w skład Zespołu. 

 

4. Dyrektor Zespołu wypełnia swoje obowiązki przy pomocy Wicedyrektora. 

 

 

Rozdział IV 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 7 

 

1. Rada pedagogiczna uchwala statut szkoły i jego zmiany przy bezwzględnej  

większości 3/4 w obecności co  najmniej 2/3 składu Rady Pedagogicznej. 

2. Z wnioskiem o zmiany w Statucie może wystąpić: 

1) przewodniczący Rady Pedagogicznej 

2)  1/3 członków Rady Pedagogicznej, 

3) organ prowadzący Szkołę, 

4) organ nadzorujący Szkołę. 

 

3. Wniosek o zmiany w Statucie w formie pisemnej kieruje się do Rady Pedagogicznej. 

 

4. Statut jest opublikowany na stronie internetowej Szkoły oraz w wersji papierowej 

do wglądu w sekretariacie i bibliotece Szkoły. Jest udostępniany wszystkim 

zainteresowanym osobom. 

 

5. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, 

    Dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

6. Wszystkie inne zasady funkcjonowania Szkoły nieujęte w statucie są  uregulowane 

   odrębnymi przepisami. 

 

7. Traci moc Statut Szkoły Podstawowej w Suchożebrach z dnia 29 listopada 2017 r. 

 

8. Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 3 grudnia 2019 r. 


