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STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ 

W SOBIENIACH-JEZIORACH 

 
  

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 1. Statut Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach został opracowany na podstawie art. 98      

       Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) 

    2.Statut respektuje przepisy prawa, zobowiązania wynikające z Konstytucji        

        Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji    

        Praw Dziecka ONZ oraz zasady zawarte w naukach pedagogicznych. 

§ 2. 1. Zespół Szkół w Sobieniach-Jeziorach został powołany na podstawie Uchwały Nr     

           VI/52/2019 Rady Gminy Sobienie-Jeziory. 

2.W skład Zespołu Szkół wchodzi ośmioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II oraz Publiczne Przedszkole w Sobieniach-Jeziorach, dla których tworzy się 

odrębne statuty; 

  §3. 1. Cele i zadania szkoły określa statut szkoły; 

       2. Cele i zadania przedszkola określa statut przedszkola; 

§ 4.1. Ilekroć w dalszej części statutu mowa jest bez bliższego określenia o: 

1) zespole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w 

Sobieniach-Jeziorach, ul. Garwolińska 14 i Publiczne Przedszkole w Sobieniach-Jeziorach, 

ul. Garwolińska 12; 

1) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) 

2) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 

949 i 1292), 

3) Karcie Nauczyciela - – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późniejszymi zmianami) 

4) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach oraz Statut 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach, Statut 

Publicznego Przedszkola w Sobieniach-Jeziorach; 



5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach; 

6) radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Zespołu Szkół w 

Sobieniach-Jeziorach; 

7) samorządzie uczniowskim - należy przez to rozumieć samorząd uczniowski Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach; 

8) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Publicznej Szkoły 

Podstawowej  im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach, oraz Radę Rodziców Publicznego 

Przedszkola w Sobieniach-Jeziorach; 

9)  radach oddziałowych – należy przez to rozumieć trzech rodziców  wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału (tzw. „trójki klasowe”); 

10) oddziale przedszkolnym- należy przez to rozumieć grupę przedszkolną do której 

uczęszczają dzieci 3,4,5,6 letnie; 

11) uczniach –  uczniów klas I – VIII ; 

12)   rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz osoby lub podmioty sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

13) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego szkoły; 

14) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole; 

15) wychowawcy przedszkola-należy przez to rozumieć nauczyciela, który pracuje w grupie 

przedszkolnej;  

16) nauczycielu specjaliście – należy przez to rozumieć nauczyciela specjalistę, który 

współorganizuje nauczanie dla uczniów z autyzmem, z zespołem Aspergera, zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

17) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Sobienie-Jeziory; 

18) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty. 

§ 5. 1. Organami Zespołu Szkół są: 

1) dyrektor Zespołu Szkół; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół; 

3) Rada Rodziców szkoły i przedszkola; 

4) Samorząd Uczniowski szkoły. 

 

 

 


