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Rozdział I 

Przepisy ogólne 

[Słowniczek pojęć] 

       Niniejszy statut to podstawowy dokument, w oparciu o który działa Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie. 

    Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:   

1. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno–Przedszkolny w Pietrzykowie, w skład którego wchodzą Niepubliczna Szkoła Podstawowa                                                 

w Pietrzykowie oraz Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie.  

2. Szkole – należy przez to rozumieć wyłącznie Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pietrzykowie.  

3. Przedszkolu – należy przez to rozumieć wyłącznie Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie.  

4. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć: Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” w Pietrzykowie (dalej też 

Stowarzyszenie), zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej pod numerem 0000411514, REGON: 302054841, z siedzibą w Pietrzykowie nr 25, 62-310 Pyzdry.  

5. Dyrektorze – należy przez to rozumieć osobę powołaną na podstawie § 6 niniejszego statutu, występującą jako Dyrektor Niepublicznego Przedszkola          

w Pietrzykowie lub Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie lub też łącznie jako Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego                           

w Pietrzykowie.  

6. Uczniu/Dziecku – należy przez to rozumieć dziecko w wieku szkolnym przyjęte na listę uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.  

7. Wychowanku/Dziecku – należy przez to rozumieć dziecko w wieku od 2,5 do 6 lat przyjęte na listę wychowanków do Niepublicznego Przedszkola  

     w Pietrzykowie.  

8.  Rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub prawnego opiekuna wychowanka lub dziecka. 

9.  Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznego „Nasza Szkoła” w Pietrzykowie. 

 

[Postanowienia ogólne] 

§ 1. 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowie został powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Edukacyjno–Kulturalno-

Turystycznego „Nasza Szkoła” w Pietrzykowie.   

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowie powstał i działa w oparciu o Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz przepisy   

  wykonawcze do tej ustawy.  

3. Ustala się następującą nazwę Zespołu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowie.  

4. Zespół składa się z:  

     1) Szkoły Podstawowej o nazwie: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie, 
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     2) Przedszkola o nazwie: Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie.  

5. Siedziba Zespołu oraz wchodzących w jego skład Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola mieści się w Pietrzykowie 49,             

62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie.  

6. Organem prowadzącym Zespół jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” w Pietrzykowie. Organ prowadzący w sprawach 

Zespołu reprezentuje Zarząd.  

7. W Zespole zatrudniani są nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami.  

8. Przy Zespole działa świetlica, biblioteka i czytelnia.  

9. W Zespole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zespołu.  

10. Organ prowadzący może udostępnić wynajmowaną bazę lokalową zespołu na działalność sportową i kulturalną innych podmiotów, w zakresie 

niekolidującym z działalnością Zespołu.  

11. Szkoła posiada monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, będący elementem monitorowania 

ryzyka możliwych zagrożeń dla zdrowia wychowanków, uczniów i pracowników szkoły.  

12. W komputerach z dostępem do Internetu, z których korzystają uczniowie, stosowane są programy filtrujące niepożądane treści.  

13. Zespół posiada własny sztandar. Sztandar przechowywany jest w gablocie na holu szkoły.  

14. Poczet sztandarowy występuje ze sztandarem w czasie uroczystych akademii szkolnych, świąt państwowych i jest wystawiany również podczas 

środowiskowych uroczystości patriotycznych.   

15. Skład pocztu sztandarowego wybierany jest z pośród uczniów, którzy swoją postawą i zachowaniem zasługują na pełnienie tej zaszczytnej funkcji.  

16. Podczas uroczystości szkolnych śpiewany jest hymn Polski.  

17. W Zespole prowadzona jest kronika szkolna i księga absolwentów.  

18. Absolwenci w obecności sztandaru składają ślubowanie, pożegnanie absolwentów odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego. 

 

  

                                                                                                 

                                                                                                   

[Cele i misja Zespołu] 

§ 2. 

1. Celem Zespołu jest stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój wychowanków przedszkola i uczniów 

szkoły poprzez odpowiednią organizację kształcenia, wychowania i opieki w atmosferze tolerancji, akceptacji i bezpieczeństwa oraz działania 

wspomagające wychowawczą rolę rodziny.  

2. Wszystkie działania podejmowane w Zespole muszą mieć na celu dobro wychowanków i uczniów oraz gwarantować wszystkim członkom społeczności 

przedszkolnej i szkolnej poszanowanie ich praw i godności.  

3. Nadrzędną misją Zespołu jest dobro ucznia lub wychowanka poprzez ich kształcenie, wychowanie i opiekę.  
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4. Główną ideą Zespołu jest stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania w Zespole poprzez:  

1) dostosowanie sprzętu szkolnego i rodzaju pracy (zabawy) do wzrostu uczniów i wychowanków,  

2) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń w Zespole,  

3) pełnienie przez nauczycieli w odpowiedzialny sposób dyżurów międzylekcyjnych, przed lekcjami i po lekcjach, 

4) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

5) uświadamianie uczniom i wychowankom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienie) oraz konieczności dbania o własne zdrowie, 

6) zapewnienie opieki wychowankom i uczniom podczas dowozów do Zespołu. 

   

[Zasady działania Zespołu] 

§3. 

1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.  

2. W Zespole używane są następujące pieczęcie: 

1) Niepubliczna Szkoła używa pieczęci urzędowej. Na pieczęci używana jest nazwa ,,Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie”,  

     natomiast stempel zawiera:   

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Pietrzykowie 

Pietrzyków 49, 62 – 310 Pyzdry 

NIP 7891751012,REGON 302270770 

tel. 63 27 68 001 

2) Niepubliczne Przedszkole nie używa pieczęci urzędowej. Stempel zawiera:   

Niepubliczne Przedszkole 

w Pietrzykowie   

Pietrzyków 49, 62 – 310 Pyzdry 

NIP 7891751029,REGON 302261824 

 tel. 63 27 68 001  

3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

4. Świadectwa wystawiane przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pietrzykowie spełniają wszystkie wymogi przewidziane prawem i winny być 

uznawane w szkołach publicznych na równi ze świadectwami innych publicznych szkół podstawowych.   

5. Zespół zapewnia dowóz wraz z opieką dla uczniów i wychowanków na zajęcia w szkole i przedszkolu oraz ich odwóz na podstawie Regulaminu dowozów 

wychowanków i uczniów do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Pietrzykowie.  

 

[Finansowanie Zespołu] 
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§ 4. 

1. Gospodarkę finansową Zespołu prowadzi Organ prowadzący. Organ prowadzący na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzi przychody Zespołu 

- środki zebrane lub przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu.  

2. Utrzymanie Zespołu oraz warunki kadrowe i organizacyjne Zespołu zapewnia jej Organ prowadzący w ramach środków finansowych stanowiących 

przychody Zespołu.   

3. Na przychody Zespołu składają się:   

1) subwencja oświatowa;  

2) dotacje z Gminy Pyzdry;  

3) dotacje funduszy krajowych, unijnych i zagranicznych;  

4) darowizny i inne środki materialne od osób i instytucji;  

5) dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia;  

6) inne źródła.  

4. Do wyłącznej kompetencji Organu prowadzącego należy dysponowanie środkami finansowymi Zespołu w zgodzie z jej statutem i innymi przepisami  

     prawa.  

                                                                      

 

 

[Organa Zespołu] 

§ 5. 

1. Organami Zespołu są:  

     1) Dyrektor,  

     2) Rada Pedagogiczna,  

     3) Samorząd Uczniowski,  

     4) Rada Rodziców.   

2. Organa Zespołu działają i podejmują decyzje w granicach swoich kompetencji stanowiących, z uwzględnieniem zasad współdziałania organów Zespołu, 

systemu zależności organów, w tym bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.   

3. Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowie kieruje Dyrektor, który jest jednocześnie Dyrektorem Niepublicznej Szkoły Podstawowej                                  

w Pietrzykowie i Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie. W Zespole mogą zostać powołani wicedyrektorzy zgodnie z procedurą powołania 

wicedyrektora.  

4. Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele zatrudnieni                             

w Niepublicznym Przedszkolu w Pietrzykowie i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pietrzykowie bez względu na wymiar czasu pracy i formę 

zatrudnienia. Rada Pedagogiczna pełni funkcję organu opiniodawczego i uchwałodawczego w zakresie zadań Zespołu wynikających ze statutu i ustawy 

o systemie oświaty.  
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5. Samorząd Uczniowski stanowi ogół uczniów Niepublicznej Szkoły w Pietrzykowie.  

6. Rozwiązywanie sporów między organami Zespołu: 

   1) ewentualne spory pomiędzy organami Zespołu mogą być rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów,    

       wyniki negocjacji są protokołowane i przekazywane do wiadomości Dyrektorowi Zespołu, 

2) spór uczeń – uczeń: 

a) w sytuacji konfliktu między uczniami z różnych oddziałów w ciągu 3 dni sytuację rozpoznają Wychowawcy klas, a rolę mediatora spełnia Dyrektor 

szkoły.  

b) w sytuacji konfliktowej między uczniami tego samego oddziału, sytuację rozpoznaje Wychowawca klasy i w ciągu 3 dni rozstrzyga spór.  

     (w sytuacji, gdy konflikt ciągle trwa, uczeń lub Wychowawca występuje z prośbą o wsparcie Dyrektora szkoły, który po rozpoznaniu sprawy 

rozstrzyga spór w ciągu 7 dni)  

3) spór rodzic-nauczyciel:  

a) w przypadku konfliktu między nauczycielem a rodzicem rolę mediatora przyjmuje Dyrektor szkoły,  

b) wniosek składa osoba zainteresowana w formie pisemnej do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni,  

c) Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni, a o wynikach informuje zainteresowań strony, 

d) skargi anonimowe nie będą rozpatrywane, 

e) w przypadku nierozstrzygnięcia sporu, Dyrektor szkoły może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

4) spór nauczyciel-uczeń:  

a) w przypadku konfliktu między nauczycielem a uczniem rolę mediatora przyjmuje Dyrektor  szkoły,  

b) ucznia może reprezentować Wychowawca klasy,  

c) Dyrektor-mediator po wysłuchaniu stron i przeprowadzeniu rozpoznania, w ciągu 7 dni przekazuje swoją decyzję. 

5) spór nauczyciel-nauczyciel:  

a) nauczyciel zgłasza swoje zastrzeżenia w formie pisemnej do Dyrektora szkoły, który w ciągu  14 dni rozstrzyga spór,  

b) w przypadku sytuacji szczególnie trudnej, Dyrektor może powołać komisję rozjemczą spośród  członków rady pedagogicznej,  

c) skład komisji wskazuje proporcjonalnie każda ze stron.  

6) spór Dyrektor – Rada Pedagogiczna:  

a) negocjacje w imieniu Rady Pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony przez co najmniej  ¾ członków rady pedagogicznej, 

b) w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji Dyrektor o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ   

     sprawujący nadzór pedagogiczny, w zależności od kompetencji, który podejmuje decyzje rozstrzygające kwestie sporne. 

 

[Dyrektor Zespołu] 

§ 6. 

1. Dyrektorem może być nauczyciel posiadający kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.  

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Organ prowadzący oraz nawiązuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy. Organ prowadzący jest jednostką nadrzędną dla 

Dyrektora i dokonuje także wszelkich pozostałych czynności z zakresu stosunku pracy.  
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3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.  

4. W przypadku odwołania lub nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor, a w przypadku braku lub nieobecności wicedyrektora jego 

obowiązki pełni upoważniony przez Zarząd członek Rady Pedagogicznej lub inna osoba upoważniona przez członków Zarządu.  

5. Dyrektor jest powiadamiany i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach rodziców zwoływanych przez wychowawców klas lub rodziców.  

 

 

 

[Zadania Dyrektora Zespołu] 

§ 7. 

1. Kierowanie bieżącą działalnością Zespołu i reprezentowanie Zespołu na zewnątrz. 

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu wychowanków i uczniów w Zespole, a także bezpiecznych i higienicznych warunków 

uczestnictwa  wychowanków i uczniów w zajęciach organizowanych przez Zespół poza obiektami należącymi do Zespołu. 

3. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w szkole i przedszkolu.  

4. Opracowywanie i przedstawianie Organowi prowadzącemu:  

1) programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i przedszkola do dnia 30 września danego roku szkolnego,  

2) Kalendarza roku szkolnego do dnia 30 września danego roku szkolnego  

3) arkusza organizacyjnego szkoły i przedszkola do dnia 30 kwietnia,  

3) rocznego sprawozdania z działalności szkoły i przedszkola do dnia 15 sierpnia.  

5. Niezwłoczne przekazywanie do wiadomości Organowi prowadzącemu zaleceń i poleceń wydanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad 

Zespołem.  

6. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej i przedszkolnej oraz właściwe zabezpieczenie mienia Zespołu.  

7. Inicjowanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej.  

8. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym i obwieszczanie ujednoliconego tekstu Statutu Szkoły po kolejnych 

nowelizacjach.   

9. Weryfikowanie i zawieszanie niezgodnych z prawem uchwał Rady Pedagogicznej w sprawach zatwierdzania planów, wyników klasyfikacji, innowacji i 

eksperymentów wprowadzanych przez nauczycieli.  

10. W porozumieniu z Organem prowadzącym zawieszanie zajęć z powodu warunków atmosferycznych, epidemii lub klęsk żywiołowych.  

11. W porozumieniu z Organem prowadzącym wyrażanie zgody na działalność stowarzyszeń i innych organizacji na terenie Zespołu.  

12. Przyjmowanie uczniów do szkoły oraz wychowanków do przedszkola.  

13. Opracowanie kalendarza roku szkolnego dotyczącego organizacji roku szkolnego i przedstawienie go Organowi prowadzącemu oraz Radzie Rodziców 

do dnia 30 września danego roku szkolnego.  

14. Ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych i przekazywanie ich do publicznej wiadomości do dnia 30 września danego roku szkolnego.  

15. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną podejmowanie decyzji w sprawie odpracowania dni pracy zgodnie z zarządzeniem o organizacji roku szkolnego.  
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16. Hospitacja wszystkich form zajęć w Zespole.  

17. Ustalenie oceny pracy nauczycieli z inicjatywy własnej, samego nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub Organu prowadzącego.  

18. Nadzorowanie całokształtu działalności świetlicy szkolnej i biblioteki szkolnej.  

19. Podawanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego.  

20. Wnioskowanie o uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.  

21. Oddziaływanie na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  

22. Przygotowanie i właściwe organizowanie przebiegu egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole.  

23. Zezwalanie uczniom na indywidualny program lub tok nauki oraz organizowanie indywidualnego nauczania na podstawie odrębnych przepisów.  

24. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.  

25. Powoływanie zespołów przedmiotowych i zadaniowych.  

26. Rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami Zespołu. 

27. Przestrzeganie postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.   

28. Zwalnianie ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii oraz zwalnianie ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan 

zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

na wcześniejszym etapie edukacyjnym. Jeżeli okres zwolnienia ucznia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,                                 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".    

29. Na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnianie do końca danego 

etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym                   

z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku wskazanego ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia 

ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".   

30. Zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.    

31. Zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia                       

w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje  się 

„zwolniony" albo „zwolniona".                                                                                   

                                                                         

 

 

[Wicedyrektor Zespołu] 
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§ 8. 

1. Wicedyrektor Zespołu:  

1) zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności,  

2) przygotowuje określone w przydziale obowiązków projekty dokumentów,  

3) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym i wychowawczym,  

4) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora wymienione w przydziale obowiązków, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.   

2. Szczegółowy zakres czynności dla osób zajmujących stanowiska kierownicze określa Organ prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem.  

3. Wicedyrektora powołuje i odwołuje Organ prowadzący oraz nawiązuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy. Organ prowadzący jest jednostką nadrzędną  

     dla wicedyrektora i dokonuje także wszelkich pozostałych czynności z zakresu stosunku pracy.  

  

[Rada Pedagogiczna] 

§ 9. 

1. Rada Pedagogiczna jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym Zespołu.  

2. Rada Pedagogiczna uchwala swój regulamin wewnętrzny.  

3. Pracami Rady Pedagogicznej kieruje jej przewodniczący.   

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się cyklicznie lub na wniosek przewodniczącego.   

5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział członkowie Zarządu Stowarzyszenia (Organu 

prowadzącego) oraz na zaproszenie jej przewodniczącego zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.  

6. Rada Pedagogiczna:  

1) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 

2) uchwala swój regulamin wewnętrzny,  

3) opiniuje Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu,  

4) uchwala wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole i przedszkolu, 

5) realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.   

4) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów,  

5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,   

6) zatwierdza szkolne zestawy programów nauczania i szkolne zestawy podręczników,  

7) zatwierdza wnioski wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania  uczniom nagród i wyróżnień oraz stosowania kar. 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły i przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,  

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  



  11  

8. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 

9. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor lub Wicedyrektor w jego zastępstwie.  

10. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:  

1)  realizacji uchwał Rady Pedagogicznej;  

2) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, 

wychowawczego i opiekuńczego Zespołu;  

3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli,  

4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oraz omawiania trybu i form ich realizacji,  

5) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady Pedagogicznej.  

11. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:  

1) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej oraz wewnątrzszkolnym samokształceniu,  

2) realizowania uchwał Rady Pedagogicznej także wtedy, kiedy zgłosił do niej swoje zastrzeżenia,  

3) składania Radzie Pedagogicznej sprawozdań z wykonania przydzielonych czynności jako członka Rady Pedagogicznej,  

4) zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, wychowanków,  

     ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

12. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy spośród jej wszystkich członków. 

13. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę 

w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Zespół. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

 

                                                                                                       [Samorząd Uczniowski]  

                                                                                                                      § 10.  

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.  

2. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:  

1) reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli,  

 3) przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:  

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,  

b) prawo do organizacji życia szkolnego,  

c) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,  

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,  
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e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.  

3.  Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go społeczności szkolnej.  

4.  Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

 

[Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu] 

§ 11. 

1.  W Zespole działa szkolny klub wolontariatu, zwany dalej Klubem Wolontariatu. 

2.  Zadania szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie, 

2) uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, 

3) kształtowanie postaw prospołecznych, 

4) współdziałanie z organizacjami społecznymi, 

5) wzmocnienie działań organizacji społecznych i pozarządowych poprzez wykorzystanie potencjału wiedzy i umiejętności młodzieży, 

6) organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym, 

7) prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych. 

3.  Koordynatora szkolnego Klubu Wolontariatu wybiera Dyrektor szkoły na początku danego roku szkolnego. 

4.  Do głównych zadań koordynatora należą: 

1) promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja, 

2) wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariusza, 

3) nadzorowanie pracy wolontariuszy, 

4) przygotowanie stanowiska pracy oraz samego wolontariusza do pracy,  

5) określenie warunków współpracy z organizacjami, 

6) dopilnowanie wszelkich formalności (ubezpieczenie, zawarcie porozumienia o współpracy wolontarystycznej), 

7) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. 

5.  Klub Wolontariatu opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go społeczności szkolnej. 

6.  Zasady wybierania i działania organów Klubu Wolontariatu określa Regulamin Klubu Wolontariatu. 

                                 

[Rada Rodziców] 

§ 12. 

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdego oddziału z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie                                               

oraz z Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie. 

2. Kompetencje Rady Rodziców w szczególności:  

1) występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu,  

2) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli,   
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3) udziela pomocy organom Zespołu,  

4) działa na rzecz stałej poprawy bazy Zespołu,  

5) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności Zespołu,  

6) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,  

7) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli i dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,  

8) opiniuje propozycje Dyrektora Zespołu zawierające zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących                

w danym roku szkolnym, w przypadku braku zgody nauczycieli co do wyboru jednego wspólnego podręcznika.  

3.  Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala między innymi:   

1) kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,  

2) organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,  

3) tryb podejmowania uchwał,  

4) zasady wydatkowania funduszy.  

4.  Regulamin Rady Rodziców uchwala Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez Zebranie Ogólne rodziców.   

                                                                                                           

[Nauczyciele Zespołu, ich prawa i obowiązki] 

                                                                                                                       § 13.  

1. Nauczyciela Zespołu zatrudnia Organ prowadzący na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy lub inną umowę 

cywilno-prawną. Wynagrodzenie nauczyciela ustala Organ prowadzący.  

2. Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczyciela w Zespole jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie 

z wymogami określonymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej.  

3. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków(czynności) określonym w umowie o pracę lub umowie 

cywilnoprawnej oraz w zakresie określonym i przyznanym przez Dyrektora. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań, jeżeli zostały 

polecone przez Dyrektora lub członka Zarządu i są związane z organizacją procesu opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznego w Zespole.  

4. Nauczyciel oprócz pensum dydaktycznego jest zobowiązany do wykonywania innych zadań związanych z organizacją procesu opiekuńczo– 

wychowawczo–dydaktycznego, w wymiarze godzin pozostałych do liczby 40 tygodniowo po odliczeniu pensum dydaktycznego. Do innych zadań zalicza 

się w szczególności:  

1) sprawowanie opieki podczas dowozów wychowanków i uczniów do zespołu busem zgodnie z regulaminem tych dowozów, 

2) sprawowanie opieki nad wychowankami i uczniami podczas przerw międzylekcyjnych, podczas oczekiwania przez wychowanków i uczniów na 

rozpoczęcie lekcji oraz podczas oczekiwania wychowanków i uczniów na odwóz po zajęciach do domu, 

3) sprawowanie opieki nad realizacją indywidualnego toku lub programu nauczania,  

4) udzielanie uczniom i wychowankom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń w nauce, prowadzenie konsultacji indywidualnych lub zbiorowych, 



  14  

5) opieka nad uczniami i wychowankami w świetlicy,  

6) pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, w szczególności w przygotowaniu się uczniów do udziału w konkursach, turniejach lub zawodach,  

7) przeprowadzanie sprawdzianów i konkursów na terenie placówki macierzystej, 

8) spotkania z rodzicami uczniów i wychowanków;  

9) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami przebywającymi w zespole podczas zajęć obowiązkowych, zajęć nadobowiązkowych, 

pozalekcyjnych, zajęć poza terenem Zespołu, w czasie wycieczek, imprez kulturalnych, zajęć rekreacyjnych, sportowych, konkursów, 

10) opieka nad Samorządem Uczniowskim, 

11) udział w pracach zespołów lub komisjach Rady Pedagogicznej oraz współpraca z rodzicami lub instytucją wspomagającą placówkę,  

12) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,  

13) prowadzenie zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym,  

14) inne zadania lub czynności określone przez Radę Pedagogiczną, wynikające ze specyfikacji placówki. 

    5.  Nauczyciel podlega kontroli poprzez obserwację zajęć, lustrację sal, sprawdzanie dokumentacji (dzienników, planów wychowawczych, arkuszy ocen,  

konspektów, planów nauczania, protokołów z zebrań, kronik klasowych itp.).  

6. Nauczyciel przedszkola lub szkoły ma prawo:  

1) Korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora i Rady Pedagogicznej.  

2) Tworzyć warunki wspomagające rozwój wychowanków i uczniów, ich zdolności i zainteresowań, dążyć do pobudzenia procesów rozwojowych, do 

optymalnej aktywizacji wychowanków i uczniów poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.  

3) Współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.  

4) Formułować innowacje pedagogiczne.  

5) Decydować o wyborze podręczników, środków dydaktycznych i metod kształcenia uczniów.  

6) Oceniać uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem uwzględniając wewnątrzszkolny system oceniania.  

7) Odbywać staże zgodnie z przepisami odrębnymi 

7. Do obowiązków nauczycieli szkoły i przedszkola należy w szczególności:  

1) Pełne wykonanie pensum dydaktycznego.  

2) Realizacja podstaw programowych, w tym tych określonych przez Ministra Edukacji Narodowej, prowadzenie i dokumentowanie obserwacji 

pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych wychowanka i ucznia.  

3) Realizacja przyjętego w przedszkolu i szkole programu nauczania oraz opracowanie rozkładów materiałów nauczania bądź planów wynikowych.  

4) Realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły i przedszkola.  

5) Ustalenie kryteriów oceniania z zakresu nauczanego przedmiotu zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i niniejszym Statutem oraz 

zapoznanie z nimi uczniów i rodziców do dnia 30 września każdego roku szkolnego. 

6) Stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez Szkołę kryteriami.  
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7) Nauczyciele Wychowawcy powinni w pierwszym miesiącu danego roku szkolnego zapoznać uczniów z planem pracy wychowawczej oraz                                           

z obowiązującymi  w szkole przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Z wyżej wymienionymi przepisami należy 

także zapoznać rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. 

8) Kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.  

9) Przestrzeganie zapisów Statutu, kontrola obecności uczniów na każdych zajęciach.  

10) Pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem dyżurów. 

11) Powiadamianie ucznia o przewidywanym rocznym stopniu na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego.  

12) Otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i uczniów, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności                                      

i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z ich rodzicami  w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

13) Dbanie o życie i zdrowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom i uczniom przez cały czas pobytu w przedszkolu i szkole, kształtując w 

nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.  

14) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

15) Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania wychowanków i uczniów, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań 

wynikających z programu wychowania przedszkolnego oraz z programów nauczania realizowanych w danym oddziale i uzyskiwania informacji 

dotyczących wychowanka lub ucznia, jego zachowania i rozwoju. 

16) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz z ponoszeniem odpowiedzialności za jej jakość. 

17) Planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez systematycznie podnoszenie kwalifikacji zawodowych.  

18) Dbanie o miejsce pracy, mienie szkoły i przedszkola oraz mienie uczniów i wychowanków, powierzone mienie, zapewnienie utrzymania estetyki 

pomieszczeń.  

19) Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień.  

20) Organizowanie różnorodnych konkursów szkolnych i pozaszkolnych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych. 

21) Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne. 

8. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,  

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,  

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,  

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym uczniów,  

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,  

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  
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9) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,  

10) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej,  

11) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku 

kształcenia i zawodu,  

12) współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły,  

13) badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych,  

14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawiania jej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,   

15) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,  

16) współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, doradztwo dla rodziców, 

17) współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji 

społeczno–ekonomicznej,  

18) prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego, w której skład wchodzą:  

a) roczny plan pracy,  

b) dziennik pracy,  

c) ewidencja uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,  

d) inna dokumentacja odzwierciedlająca przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej.  

9. Szczegółowy zakres czynności pracowników ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Organem prowadzącym.   

                                                                                     

[Zespoły przedmiotowe i zespoły nauczycielskie] 

§ 14. 

1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych, nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, Wychowawcy oddziałów mogą tworzyć 

szkolne zespoły przedmiotowe, klasowe zespoły nauczycielskie lub doraźne zespoły problemowo-zadaniowe.  

2. Do zadań zespołów przedmiotowych należy w szczególności opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie 

rozwoju uczniów, opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania, organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 

3. Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego, na wniosek Dyrektora Szkoły, zespół nauczycielski, zespół przedmiotowy lub inny zespół 

problemowo-zadaniowy, przedstawia opinię na temat wnioskowanego o dopuszczenie do użytku programu.  

4. Klasowy zespół nauczycieli uczących w danym oddziale wnioskuje o dopuszczenie programów i podręczników dla tego oddziału, modyfikuje go                         

w miarę potrzeb, analizuje bieżące postępy i osiągnięcia uczniów w tym oddziale, analizuje wyniki zewnętrznego egzaminu, analizuje wyniki 

klasyfikowania i promowania w danym oddziale, ustala i realizuje doraźne zabiegi wychowawcze w odniesieniu do całego oddziału lub pojedynczych 

uczniów, ustala wspólne działania. Przewodniczącym zespołu jest Wychowawca oddziału, a praca zespołu jest dokumentowana.   

5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły. Do zadań przewodniczącego zespołu należy:   

1) organizowanie pracy zespołu, ustalanie terminów spotkań, monitorowanie terminowości wykonania zaplanowanych zadań, 

2) przygotowanie planu pracy, wyznaczanie zadań członkom zespołu oraz przedłożenie planu pracy Dyrektorowi w wyznaczonym przez niego terminie, 
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3) sporządzanie sprawozdania z  realizacji zadań zespołu,   

4) dokumentowanie pracy zespołu (protokoły z posiedzeń zespołu, wypracowane materiały, raporty z przeprowadzonych badań, itp.)   

6. Do zadań szkolnych zespołów nauczycielskich należą m.in.: 

1) organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania decyzji dotyczących wyboru programów nauczania i sposobów ich realizacji,  

2) organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych, uroczystości, konkursów, sprawdzianów zewnętrznych,  

3) ustalenie sposobów korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych,  

4) przygotowanie i modyfikowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów,  

5) opracowanie sposobów  i narzędzi diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

6) dokonywanie analizy wyników badania osiągnięć uczniów,  

8) opracowanie i ewaluacja przedmiotowych systemów oceniania ,  

9) opracowanie i ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania,   

10) ewaluacja programu wychowania i profilaktyki szkolnej, planowanie i organizowanie ewaluacji wewnętrznej w ramach nadzoru pedagogicznego 

prowadzonego przez Dyrektora szkoły,  

11) przygotowanie raportów z przeprowadzonych badań wraz z oceną i propozycją działań naprawczych ,  

12) zorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły,  

13) dzielenie się swoją wiedzą uzyskaną na kursach metodycznych i doskonalących zewnętrznych,  

14) wymiana doświadczeń pedagogicznych (lekcje otwarte, pokazy, prezentacje),  

15) sporządzanie i opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,  

16) zgłaszanie propozycji do planu pracy szkoły, określenie wizji i misji szkoły. 

 

[Pracownicy niebędący nauczycielami] 

                                                                                              § 15.  

1. Pracownikami niebędącymi nauczycielami mogą być osoby pełnoletnie, spełniające kryteria wyboru Organu prowadzącego oraz posiadające wiedzę, 

umiejętności i doświadczenie odpowiednie na dane stanowisko.  

2. Pracowników niebędącymi nauczycielami zatrudnia Organ prowadzący na podstawie umowy o pracę zawartą i wykonywaną zgodnie z kodeksem pracy 

lub umowy cywilnoprawnej.  

3. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niebędącymi nauczycielami Zespołu, Organ prowadzący ustala w porozumieniu z Dyrektorem.  

4. Wynagrodzenie pracowników niebędącymi nauczycielami ustala Organ prowadzący.  

5. Do zadań pracowników niebędącymi nauczycielami należy:  

1) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola  i uczniów szkoły  

2) współpraca z nauczycielami i rodzicami w zakresie opieki i wychowania uczniów i wychowanków.  

 

[Arkusz organizacyjny] 
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§ 16. 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły.  

2. Arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły na dany rok szkolny, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa 

w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania winien być przedstawiony w terminie do 30 kwietnia roku szkolnego do zatwierdzenia zarządowi. 

Zarząd stowarzyszenia, jako Organ prowadzący, zatwierdza arkusz do dnia 31 maja roku szkolnego. 

3. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę oddziałów, liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach, liczbę pracowników szkoły, w 

tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych przez Organ prowadzący szkołę. 

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez 

Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

                                                                                         

[Bezpieczeństwo uczniów i wychowanków] 

§ 17. 

1. Za bezpieczeństwo uczniów i wychowanków na przerwach między zajęciami lekcyjnymi, przed rozpoczęciem zajęć i po zakończeniu zajęć w danym 

dniu odpowiada nauczyciel dyżurujący.  

2. Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, w sanitariatach, na klatce schodowej, przed i za budynkiem szkoły, 

w szatni lub innych wyznaczonych miejscach.  

3. Osobami sprawującymi opiekę na dowozach są nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pietrzykowie. 

4. Za bezpieczeństwo ucznia lub wychowanka w czasie zajęć obowiązkowych i zajęć nadobowiązkowych lub zajęć dodatkowych odpowiada nauczyciel 

prowadzący zajęcia lub nauczyciel prowadzący zajęcia w zastępstwie osoby nieobecnej.  

5. Na pierwszym zebraniu w roku szkolnym rodzice wypełniają oświadczenie o odbiorze ucznia i wychowanka po skończonych zajęciach w przedszkolu 

lub szkole. W oświadczeniu wskazują imiennie osoby upoważnione do odbioru ich dzieci ze szkoły lub przedszkola.  

6. Za bezpieczeństwo uczniów lub wychowanków w czasie wycieczki odpowiada kierownik wycieczki oraz opiekunowie (pozostałe zasady bezpieczeństwa 

regulują odrębne przepisy).  

7. Usprawiedliwianie nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych dokonuje Wychowawca. Następuje to na podstawie zwolnień, porad 

lekarskich oraz usprawiedliwień od rodziców, nie później niż 7 dni po powrocie ucznia do szkoły. Po upływie tego terminu absencja nie będzie 

usprawiedliwiana.   

8. Zwolnienia ucznia może dokonać rodzic także osobiście, składając każdorazowo pisemne oświadczenie w sekretariacie szkoły o zabraniu dziecka.   

9. Jeżeli uczeń reprezentuje szkołę (np. biorąc udział w zawodach sportowych, uroczystościach, konkursach) jest z tego tytułu zwolniony z zajęć, a fakt ten 

odnotowuje się w dzienniku (zwolniony).  

10. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców i możliwie 

najszybszym odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę przez nich upoważnioną.   

11. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całego oddziału) z ostatnich godzin lekcyjnych w przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli 

lub z innych ważnych przyczyn 

12. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności techniczne. 
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13. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację   i ogrzewanie. 

14. Szkoła nabywa wyposażenie posiadające odpowiedni atest lub certyfikat. 

15. Pomieszczenia w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a  w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

16. Pracownie i sala gimnastyczna posiadają regulaminy określające zasady bezpiecznej pracy i zachowania się uczniów. Tematyka bhp i obowiązujące 

regulaminy należy omówić  w każdym oddziale na pierwszych zajęciach. 

17. Nauczyciel wychowania fizycznego sprawdza stan techniczny sprzętu sportowego przed każdymi zajęciami. 

18. Szkoła posiada apteczkę oraz plan ewakuacyjny umieszczone w widocznym miejscu. Drogi  ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwały.  

                                                                        

[Biblioteka i czytelnia] 

§ 18. 

1. Biblioteka i czytelnia służą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  

2. Biblioteka posiada w swoich zbiorach podręczniki szkolne, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.  

3. Biblioteka nieodpłatnie:  

1) wypożycza uczniom i nauczycielom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową,   

2) zapewnia uczniom i nauczycielom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,  

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.  

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) w zakresie pracy pedagogicznej:  

a) organizowanie działalności czytelniczej i informacyjnej w szkole,  

b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia wykorzystując różne źródła informacji,  

c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień,  

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrabiania pracy domowej,  

e) przygotowanie uczniów do odbioru utworów literackich i do korzystania z różnych źródeł informacji,  

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych:  

a) gromadzenie zbiorów kierując się potrzebami uczniów i nauczycieli,  

b) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki,  

c) sporządzanie sprawozdań półrocznych i rocznych z działalności biblioteki,  

 3) w zakresie udostępniania książek i innych informacji:  

a) gromadzenie, upowszechnianie i wypożyczanie książek i innych źródeł informacji,  

b) pomoc w doborze literatury i w poszukiwaniu źródeł informacji,  

c) kierowanie uczniów, nauczycieli, rodziców do innych bibliotek i ośrodków informacji,  

d) udostępniania na zajęcia księgozbioru podręcznego (słowników, albumów, atlasów),  
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4) w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się 

technologią informacyjną:  

a) wzbogacanie biblioteki o nowe pozycje książkowe, czasopisma, słowniki, albumy, źródła medialne,  

b) wykorzystywanie zasobów Internetu do poszukiwania i wykorzystywania informacji,  

c) tworzenie prezentacji multimedialnych,  

5) w zakresie rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się:  

a) przygotowywanie gazetek okolicznościowych,  

b) organizowanie wystaw i kiermaszy książek,  

c) przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów czytelniczych, plastycznych, przedmiotowych,  

d) przygotowywanie przedstawień teatralnych, uroczystości szkolnych,  

e) przyznawanie nagród dla najaktywniejszych czytelników,  

6) w zakresie organizowania działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną:  

a) organizowanie wycieczek edukacyjnych np. do muzeum,  

b) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi,  

c) poznawanie tradycji, ciekawych miejsc w swojej miejscowości,  

d) realizowanie projektów czytelniczych,  

e) organizowanie wyjazdów do kina, do teatru,  

2. Ponadto do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:  

1) opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,  

2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,  

3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,  

4) prowadzenia różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa np. organizowanie konkursów czytelniczych, wystaw, imprez czytelniczych itp.,   

5) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych oddziałów i informowania nauczycieli i wychowawców na 

podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,  

6) współpraca z nauczycielami,  

7) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami  i nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów,  

8) zamawianie i oprawa książek,  

9) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,  

10) wypożyczanie podręczników lub materiałów edukacyjnych, przekazywanie lub udostępnianie materiałów ćwiczeniowych i postępowanie                                     

w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego zgodnie z „Regulaminem korzystania                                                  

z podręczników i materiałów edukacyjnych”,  
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11) opieka nad zbiorami biblioteki, w tym m.in.: gromadzenie i opracowanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, prowadzenie kartotek, zestawień 

bibliotecznych, selekcja zbiorów), prowadzenie ewidencji użytkowników, wypożyczanie zasobów bibliotecznych, udzielanie rad                                                        

i pomocy w korzystaniu ze zbiorów biblioteki, w tym indywidualne doradztwo w doborze lektury, eksponowanie nowości wydawniczych.  

3. Ze zbiorów i pomieszczeń biblioteki mają prawo korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice oraz inne osoby za zgodą Dyrektora.  

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz z innymi bibliotekami.   

1) współpraca z uczniami polega między innymi na: rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, pogłębianiu                       

i wyrabianiu u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, propagowaniu dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej, pomaganiu                                        

w przygotowywaniu się do konkursów, pomaganiu w wyborze literatury, pomaganiu w korzystaniu z różnych źródeł informacji,   

2) współpraca z nauczycielami polega między innymi na: wspomaganiu doskonalenia zawodowego nauczycieli przez nauczyciela bibliotekarza, 

wspieraniu nauczycieli i wychowawców w realizacji ich zadań dydaktyczno–wychowawczych m.in. poprzez gromadzenie materiałów potrzebnych do 

prowadzenia zajęć i doskonalenia warsztatu pracy, informowaniu nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów oraz o nowościach 

czytelniczych, uczestniczeniu w organizacji imprez, konkursów, projektów zgodnie z planem pracy szkoły, udostępnianiu zbiorów na zajęcia,  

3) współpraca z rodzicami polega między innymi na: wypożyczaniu zasobów bibliotecznych, udzielaniu pomocy w doborze literatury, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, informowaniu rodziców o stanie czytelnictwa uczniów w zależności od potrzeb,   

4) współpraca z innymi bibliotekami polega między innymi na: wspólnym organizowaniu imprez czytelniczych, wymianie wiedzy i doświadczeń, 

wypożyczeniach międzybibliotecznych, udziału w konkursach tematycznych.  

5. Bibliotekarzowi Dyrektor Szkoły może zlecić realizację innych zadań wynikających z potrzeb realizacji prawidłowego procesu dydaktycznego, 

wychowawczego i opiekuńczego.  

6. Bibliotekarz zobowiązany jest do stałej współpracy z nauczycielami w celu uzgodnienia kierunków gromadzenia zbiorów specjalistycznych oraz 

informowania nauczycieli i uczniów o nowościach wydawniczych.  

 

[Organizacja świetlicy] 

§ 19. 

1. Dla uczniów lub wychowanków, którzy muszą dłużej przebywać w Zespole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do Zespołu                         

lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom lub wychowankom opieki w Zespole, działa świetlica.  

2. Nad uczniami i wychowankami podczas zajęć świetlicy opiekę sprawuje nauczyciel świetlicy wyznaczony przez Dyrektora szkoły. 

3. Nauczyciel świetlicy ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych uczniów. 

4. Liczba uczniów i wychowanków podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela w świetlicy, nie powinna przekraczać 25.  

5. Szczegółową pracę świetlicy określa Regulamin świetlicy oraz plan pracy świetlicy tworzony przez nauczyciela świetlicy. 

6. Wychowawcy świetlicy dążą do zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości i zainteresowań do nauki, 

wypoczynku i rekreacji, oraz zapewnienie bezpieczeństwa i zorganizowanej opieki. 

7. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor szkoły.  

8. Celem pracy świetlicy jest:  

1) Zapewnienie opieki uczniom i wychowankom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu.  
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2) Stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych.  

3) Rozwijanie umiejętności manualnych, muzycznych i zainteresowań czytelniczych.  

4) Kształtowanie ekspresji ruchowej (zabawy taneczne, dyskoteki).  

9. Zadania świetlicy szkolnej:  

1) Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie.  

2) Działanie w zakresie troski o zdrowie dzieci i kształtowanie nawyków w zakresie higieny i kultury codziennego życia.  

3) Pomoc w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej.  

4) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego. 

5) Kształtowanie postaw moralno–społecznych. 

10. Zadania wychowawcy świetlicy:  

1) Opracowuje roczny plan pracy świetlicy szkolnej.    

2) Tworzy warunki do nauki własnej.  

3) Realizuje zajęcia wynikające z planów działania i programu wychowawczego szkoły.  

4) W porozumieniu z Dyrektorem – wyposaża świetlicę szkolną w gry i pomoce dydaktyczne oraz materiały potrzebne do prowadzenia zajęć.  

5) Współpracuje z rodzicami i wychowawcami.  

6) Dba o estetykę pomieszczeń.  

7) Prowadzi dokumentację świetlicy.  

11. Prawa i obowiązki uczestników świetlicy.  

        1) Wychowanek ma prawo do:  

a) korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania pracy domowej,  

b) swobodnego wypowiadania myśli i przekonań,  

c) opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania,  

d) korzystania z organizowanych przez szkołę form dożywiania.  

             2) Uczestnik świetlicy ma obowiązek:  

a) systematycznego udziału w zajęciach,  

b) przestrzegania regulaminu świetlicy,  

c) przestrzegania zasad współżycia w grupie,  

d) dbania o wspólne dobro, ład i porządek oraz wystrój świetlicy,  

e) poszanowania mienia świetlicy,  

f) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.  

12. Dokumentacja świetlicy:  

1) program opiekuńczo – wychowawczy świetlicy szkolnej,  

2) roczny plan pracy,  

3) dziennik zajęć i inna dokumentacja, 

4) roczne sprawozdanie z pracy świetlicy 
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Rozdział II 

Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie 

 

                                                                                                       [Postanowienia ogólne]  

                                                                                                           § 20.  

1. Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie jest niepubliczną placówką opiekuńczo–wychowawczo-dydaktyczną i wchodzi w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Pietrzykowie.   

2. Ustala się następującą nazwę: Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie.  

3. Siedziba Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie : Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie.  

4. Organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”                                   

w Pietrzykowie. Siedziba organu prowadzącego: Pietrzyków 25, 62-310 Pyzdry. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Niepublicznym Przedszkolem w Pietrzykowie jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. 

6. Przedszkole jest placówką publiczną, która: 

         1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

         2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 

         3) zatrudnia nauczycieli i pracowników posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

    7.  Szczegółową organizację wychowania, opieki i nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora  

         przedszkola do dnia 30 kwietnia. 

    8.  Arkusz organizacji pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący do 31 maja. 

    9.  W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 

1) liczbę oddziałów, 

2) liczbę pracowników przedszkola, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, 

3) czas pracy przedszkola, 

4) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. 

 

                                                                                          [Cele i zadania Przedszkola] 

                                                                                                 § 21. 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie, a także na podstawie 

programu  wychowania przedszkolnego. Cele i zadania przedszkola obejmują w szczególności:  

1) Wspieranie całościowego rozwoju dziecka realizowane poprzez proces opieki, wychowania i nauczania. 
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2) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, 

emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.  

3) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.   

4) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 

5) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji 

oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 

6) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, 

wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

7) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 

8) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i 

bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

9) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem 

naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości 

i oczekiwań rozwojowych dzieci.   

10) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: 

mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.  

11) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i 

umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.  

12) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, 

planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy. 

13) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz 

tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 

14) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem 

jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do 

zrozumienia na tym etapie rozwoju. 

15) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 

16) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie 

nauki w szkole. 

17) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka 

regionalnego – kaszubskiego. 

18) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.  
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19) Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych wychowanka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, udzielanie rzetelnej 

informacji o postępach wychowanka, jego zachowaniu i rozwoju, uzgadnianie wspólnie z rodzicami zakresu zadań opiekuńczych, wychowawczych 

i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu.  

20) Kształtowanie u wychowanków poszanowania tradycji domu rodzinnego.  

21) Udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno–pedagogicznej.  

22) Współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami w zakresie diagnozowania i rozwiązywania trudnych problemów dydaktyczno – wychowawczych  

       wychowanków.   

23) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:  

      a) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu       

           umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  

           niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym                              

lub znacznym; 

      b) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje  

           niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo  

           oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji  

           przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz  

           możliwości psychofizyczne dziecka.  

  

                                                                     [Przyjęcie do przedszkola oraz skreślenie z listy wychowanków]  

                                                                    § 22.  

1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia wychowanka, którą rodzice wypełniają w danym roku szkolnym. 

2. Rodzic otrzymuje informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia, a także wpisaniu zgłaszanego dziecka na listę wychowanków.  

3. Warunkiem wpisu na listę wychowanków jest zawarcie z Zespołem reprezentowanym przez Dyrektora „Umowy o świadczenie usług  przedszkolnych”.  

4. O wpisie na listę wychowanków przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.  

5. Wychowanków można wpisywać na listę w ciągu całego roku szkolnego.  

6. Po przekroczeniu limitu miejsc w przedszkolu zgłaszane do przyjęcia na listę wychowanków dziecko zostaje wpisane na listę rezerwową, o czym 

informuje się jego rodziców.  

7. W przypadku, gdy z listy wychowanków zostanie skreślony jeden z wychowanków na jego miejsce może zostać wpisany pierwszy z listy rezerwowej po 

wyrażeniu zgody przez jego rodziców.  

8. Skreślenie z listy wychowanków następuje w drodze decyzji Dyrektora w przypadkach,  gdy rodzice wychowanka:  

1) złożyli pisemny wniosek o skreślenie z listy wychowanków i wypowiedzieli umowę o świadczenie usług przedszkolnych, 

2) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w przedszkolu Statutu, regulaminów i procedur Zespołu,  

3) nie wywiązują się z postanowień umowy o świadczenie usług przedszkolnych,  
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4) zataili informacje o stanie zdrowia wychowanka lub inne informacje mające wpływ na prawidłowy proces opiekuńczo–dydaktyczno–wychowawczy           

i bezpieczeństwo innych wychowanków w przedszkolu.  

9. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu z listy wychowanków doręcza się rodzicom wychowanka.   

10. Skreślenie z listy wychowanków jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy oświadczenie usług edukacyjnych.  

11. W sprawach przyjęcia, skreślenia oraz doręczeń zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.  

  

                                                                                      [Organizacja pracy Przedszkola]  

                                                                                     § 23.  

1. Przedszkole jest niepubliczną placówką opiekuńczo–wychowawczo-dydaktyczną zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę wychowankom w wieku od 

2,5 do 6 lat, w której realizacja zajęć i opieka odbywa się odpłatnie przez 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, przez 12 miesięcy w roku  tj. od 

1 września do 31 sierpnia. 

2. Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego 

w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.  

3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały przedszkolne złożone z wychowanków zgrupowanych według zbliżonego wieku.  

4. Liczba oddziałów w przedszkolu uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort 

pobytu wychowanków.  

5. Liczba wychowanków uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 25.  

6. Możliwa jest inna organizacja grup wychowanków na czas realizacji zajęć opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych Przedszkola.  

7. W przedszkolu mogą być tworzone oddziały integracyjne, liczba wychowanków takiego oddziału nie może przekraczać 20 osób. Liczba wychowanków 

niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym nie może przekraczać 5 osób. 

8. W przedszkolu prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla wychowanków zakwalifikowanych na podstawie opinii o potrzebie  

     wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

9. W przedszkolu prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla wychowanków zakwalifikowanych na podstawie opinii wydanej przez Poradnię   

    Psychologiczno-Pedagogiczną. 

10. Praca opiekuńczo–dydaktyczno–wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania 

przedszkolnego.  

11. Przedszkole pracuje od godziny 7.30 do godziny 13.30, a czas bezpłatnych zajęć wychowawczo–dydaktycznych przeznaczony na realizację podstawy 

programowej wynosi 5 godzin od godziny 7.30 do 12.30. 

12. Opiekę nad wychowankami w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem sprawuje Wychowawca oddziału, nauczyciele oraz 

pracownicy przedszkola. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za powierzonych wychowanków. 

13. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego  

      zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz własne programy nauczycieli zatwierdzone do realizacji przez Radę Pedagogiczną.  

14. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia następnego roku.  
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15. Coroczny termin przerw w pracy Przedszkola ustala Dyrektor po akceptacji Organu prowadzącego. 

16. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem ustawowych dni wolnych od pracy i przerwy bożonarodzeniowej, podanej 

do wiadomości rodziców, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

17. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.  

18. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno–wychowawczych z wychowankami, również zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany do 

możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15-30 minut dla przedziału wieku wychowanków 3 i 4-letnich, oraz 25-30 minut dla 

wychowanków 5 i 6-letnich.  

19. Organizację pracy przedszkola określa ramowy tygodniowy plan zajęć ustalony przez Dyrektora po uzgodnieniu z Radą Rodziców. 

 

                                                                                                    [Nauczyciel Wychowawca]  

§ 24.  

1. Oddziałem przedszkola opiekuje się nauczyciel Wychowawca.  

2. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej Wychowawcą.   

3. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonego mu oddziału chyba, że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Zespołu 

o zmianę Wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.   

4. Zadaniem Wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad wychowankami, a w szczególności:    

1) wypełnianie celów i zadań zawarte w § 24 pkt.1 niniejszego Statutu. 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanka,   

3) przygotowanie wychowanka do życia w rodzinie i społeczeństwie,   

4) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez wychowanka.   

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 4 winien:   

1)  zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,     

2)  utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,   

3)  współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,  

4) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,   

5) kształtować właściwe stosunki pomiędzy wychowankami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności ludzkiej,    

6) prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno– wychowawczej.    

                                                                                                

                                                                                                 [Rozkład zajęć przedszkolnych]  

                                                                                             § 25.  

1. Tygodniowy plan zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz ich zakres i czas trwania, ustala i przedstawia do wiadomości rodziców Dyrektor,                                

po uzyskaniu akceptacji Rady Rodziców na początku danego roku szkolnego.  
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2. Dzienny rozkład zajęć wychowanków przedszkola ustala Wychowawca oddziału na początku danego roku szkolnego. Rozkład zajęć, w którym 

dominującą formą jest zabawa, ustalany jest z zachowaniem higieny umysłowej, poprzez równomierne rozłożenie zajęć dnia, dostosowane do potrzeb 

wiekowych i rozwojowych wychowanków.  

3. Przedszkole na wniosek rodziców organizuje wychowankom uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.  

4. Przedszkole może współpracować z innymi podmiotami w celu realizacji dodatkowych form edukacyjnych i kulturalnych oraz w celu organizowania 

działań mających na celu integrację społeczności lokalnej.  

5. Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć naukę religii dla wychowanków, których rodzice wyrażają taką wolę. 

                                                                       

                                                     [Zasady przyprowadzania i odbierania wychowanków z przedszkola]  

                                                                            § 26.  

1. Rodzice wychowanka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania wychowanka z przedszkola. 

2. Opiekę nad wychowankami w drodze do przedszkola i po odebraniu od nauczycielki sprawują rodzice lub osoby przez nie pisemnie 

upoważnione, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.  

3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania wychowanka do przedszkola i oddania go pod opiekę pracownika przedszkola. 

4. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są w szatni przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu, a następnie 

osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy do której  uczęszcza wychowanek lub  nauczycielce dyżurującej. Od momentu 

przekazania dziecka odpowiedzialność za  bezpieczeństwo ponosi nauczyciel.  

5. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie 

przedszkola np.: wejście przed budynkiem, szatnia, pozostawienie przed salą zajęć itp.  

6. Wychowankowie mogą być przyprowadzani i odbierani przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na 

piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i znajduje się w dokumentacji 

przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili. 

7. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odbierania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez 

udzielenie pisemnego pełnomocnictwa. 

8. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go. 

9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko ( np. upojenie alkoholowe, 

spożycie narkotyków) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 

10. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie 

rodziców dziecka. 

11. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (dom, praca) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców nauczyciel    

      oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji                     

      o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami. 

12. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 
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13. Przedszkole może organizować ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt rodziców i za ich zgodą. 

14. Rodzice zobowiązani są przekazać placówce aktualny telefon kontaktowy. 

 

                                                                                    [Zasady odpłatności za pobyt wychowanka w przedszkolu]  

§ 27.  

 

1. Przedszkole zapewnia: 

    1) bezpłatne usługi w godzinach od 7:30-12.30,  

    2) płatną opiekę w przedszkolu ponad 5-godzinną bezpłatną podstawę programową, 

    3) bezpłatny dowóz. 

2. Za każdą rozpoczętą godzinę udzielanych świadczeń wykraczającą poza czas świadczeń bezpłatnych tj. do 5 godzin dziennie pobiera się opłatę w     

    wysokości 1,00 zł  i jest płatna do 15 dnia następnego miesiąca. 

 

[Współpraca  z rodzicami]  

  § 28.  

1. Przedszkole współpracuje z rodzicami wychowanka w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Współdziałanie odbywa się na zasadzie 

wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron. Współdziałanie zapewnia rodzicom znajomość zadań i zamierzeń przedszkola, 

uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka, porady i konsultacje w sprawach dotyczących dziecka.  

2. Formami współdziałania rodziców z przedszkolem są:   

    1) spotkania wszystkich rodziców z Wychowawcą 2-3 razy w okresie,   

    2) indywidualne spotkania Wychowawcy z rodzicami,  

    3) spotkania rodziców z Dyrektorem Szkoły lub nauczycielami,  

    4) kontakty telefoniczne. 

3. Informacje o postępach w nauce i zachowaniu wychowanka oraz o jego szczególnych uzdolnieniach, są przekazywane rodzicom:   

1) podczas spotkań rodziców z Wychowawcą oddziału lub nauczycielami,   

2) podczas indywidualnych  spotkań Wychowawcy z rodzicami wychowanka.  

 

                                                                  [Prawa i obowiązki rodziców]  

                                                                      § 29.  

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na wychowanka oraz określania drogi 

jego indywidualnego rozwoju.  

2. Rodzice mają obowiązek przestrzegać zawartą z Przedszkolem umowę świadczenia usług edukacyjnych.  
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3. Rodzice mogą pisemnie upoważnić wskazaną osobę do odbioru wychowanka z przedszkola. Upoważniona w ten sposób osoba przy odbiorze wychowanka 

winna być pełnoletnia oraz trzeźwa i posiadać aktualny dowód tożsamości. 

4. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w formach zebrań grupowych, kontaktów indywidualnych z dyrektorem i nauczycielami, zajęciach 

otwartych, spotkań ze specjalistami, uczestnictwie w warsztatach dla rodziców, pisemnych informacji dotyczących wychowanka, informacji dla rodziców 

na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, wspólne wycieczki oraz wspólne imprezy i uroczystości okolicznościowe.  

5. Rodzice mają prawo do:  

1) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych,  

2) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale, 

3) uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych 

postaw społecznych etc.,  

4) wyrażania i przekazywania osobie prowadzącej przedszkole i sprawującej nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,  

5) wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi,  

6) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania wychowankowi wsparcia, 

7) otrzymywania fachowej pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej w miarę możliwości przedszkola,  

8) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycję środowiska i regionu,  

9) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, etc.,  

10) zgłaszania dyrektorowi i realizacji za jego zgodą własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia Przedszkola,  

11) zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej 

Przedszkola.  

6. Rodzice mają obowiązek:  

1) przestrzegać postanowień statutu,  

2) ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalenia drogi indywidualnego 

rozwoju, 

3) przyprowadzać i odbierać wychowanka z przedszkola lub upoważnić pisemnie na przyjętym formularzu osobę, zapewniającą wychowankowi pełne 

bezpieczeństwo,  

4) przyprowadzać do przedszkola wyłącznie wychowanków, których stan zdrowia nie zagraża innym wychowankom,  

5) zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje wychowanka zarówno fizyczne 

jak  i psychiczne,  

6) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny wychowanka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz 

wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych,  

7) na bieżąco informować przedszkole o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,  

8) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zespołu,  

9) terminowo uiszczać odpłatność za korzystanie z usług wychowanka w przedszkolu zgodnie z umową cywilno–prawną zawartą z Przedszkolem,  
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10) zaopatrywać wychowanka w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające wychowankowi komfort i bezpieczeństwo w trakcie pobytu w Przedszkolu;  

11) odbierać wychowanka w godzinach określonych w umowie z Przedszkolem lub ponosić koszty pobytu wychowanka w Przedszkolu poza godzinami 

określonymi w umowie, w wysokości ustalonej przez dyrektora,  

12) z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników Przedszkola,  

13) ubezpieczyć wychowanka od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia.  

  

                                                                             [Prawa i obowiązki wychowanków]  

                                                                              § 30.  

1. Wychowankowie przedszkola zachowują wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka oraz w szczególności mają prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,  

2) pełnej akceptacji,  

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania, 

4) poszanowania wolności i godności osobistej,  

5) indywidualnego procesu i tempa rozwoju,  

6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,  

7) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,  

8) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,  

9) pomocy i ochrony w sytuacjach trudnych.  

2. Do obowiązków wychowanka należy:  

1) zgodne współdziałanie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej;  

2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników;  

3)  każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren aktualnych zajęć;  

4)  informowanie nauczyciela o złym samopoczuciu; 

5)  poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego   

6)  słuchanie i wykonywanie poleceń Wychowawcy, nauczycieli, a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników  Przedszkola. 
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Rozdział III 

[Postanowienia końcowe]  

  

1. Przedszkole  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Zasady gospodarki finansowej placówki określają odrębne przepisy.  

3. Sprawy nie objęte Statutem reguluje Ustawa o Systemie Oświaty, przepisy wykonawcze oraz regulaminy.  

4. Zgodnie a art.84 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Organ prowadzący może zlikwidować placówkę z końcem roku szkolnego. Organ prowadzący jest 

zobowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ  o którym 

mowa w art. 82 ust. 1 i 1a Ustawy o Systemie Oświaty oraz gminę, na której terenie jest położona placówka.   

5. W przypadku likwidacji Zespołu dokumentację przebiegu nauczania przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego 

miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.   

6. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie wszystkim zainteresowanym.  

7. W przypadkach nie objętych zapisami niniejszego Statutu decyzje podejmuje Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

8. W wypadku niezgodności Statutu z uchwałami wyższego rzędu, rodzice, uczniowie lub nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie 

mają prawo wnieść na piśmie, propozycje zmian w Statucie do Rady Pedagogicznej. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym 

dla jego uchwalenia.  

9. Zasady postępowania w sprawie uchwalenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.  

10. Niniejszy Statut jest dokumentem otwartym i może podlegać zmianom na wniosek dowolnego organu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                              

w Pietrzykowie.   

  

  

       Statut wchodzi w życie 1 września 2017  roku.

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-07-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-07-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-07-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-07-2015&qplikid=1#P1A103
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-07-2015&qplikid=1#P1A103


 

 


