
STATUT 

Zespołu Szkół Miejskich nr 3 

w Jaśle 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2019/2020 

Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 9 

z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle 

w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

z dnia … sierpnia 2019 r. 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2019/2020 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi 

 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle 

w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 

1) Zespole szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. 

2) Szkole – należy przez to rozumieć również przedszkole.  

3) Szkole podstawowej – Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego 

Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. 

4) Przedszkolu – Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami 

Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. 

5) Dyrektorze, radzie pedagogicznej, samorządzie uczniowskim i radzie rodziców – należy 

przez to rozumieć te organy działające w szkołach wchodzących w skład zespołu szkół. 

6) Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć dzieci Przedszkola Miejskiego nr 9 

z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich 

nr 3 w Jaśle, uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego 

Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle oraz ich rodziców lub 

prawnych opiekunów. 

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

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w zespole szkół. 

8) Organie prowadzącym Zespół Szkół – należy przez to rozumieć Miasto Jasło. 

9) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad zespołem szkół – należy przez to rozumieć 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. 

 

§ 2. 1. W skład zespołu szkół wchodzi: 

1) Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle. 

2) Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle. 

2. Przedszkole i szkoła podstawowa wchodzące w skład zespołu szkół zachowują swoją odrębność 

i swoje statuty oraz odrębne rady pedagogiczne. 

3. Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle jest szkołą publiczną. 

 

§ 3. l. Zespół szkół jest jednostką budżetową. 

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i materiałowej zespołu szkół regulują odrębne 

przepisy. 

 

§ 4. l. Na zasadach określonych w art. 86 Ustawy Prawo oświatowe w zespole szkół mogą 

działać stowarzyszenia i inne organizacje w tym harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo wzbogacenie i rozszerzenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej. 

2. Zasady funkcjonowania w zespole szkół związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 

Rozdział II 

Siedziba i nazwa zespołu szkół 

§ 5. l. Siedzibą zespołu szkół jest budynek przy ul. Szkolnej 38 w Jaśle. 

2. Bazę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą zespołu szkół stanowi dotychczasowa baza szkoły 

podstawowej i przedszkola. 

3. Nazwa szkół wchodzących w skład zespołu szkół składa się z nazw poszczególnych szkół 
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wchodzących w jego skład oraz nazwy zespołu szkół tj.: 

1) Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle 

w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, 

2) Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle 

w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. 

4. Ustalona nazwa zespołu szkół jest używana w pełnym brzmieniu. 

 

§ 6. 1. Dla szkół wchodzących w skład zespołu szkół może być nadawane odrębne imię, na 

wniosek właściwych organów działających w szkole. 

2. Imię szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół powinno być zgodne z kierunkiem pracy 

wychowawczej lub dydaktycznej szkoły i zespołu szkół. 

Rozdział III 

Cele i zadania zespołu szkół 

§ 7. l. Szkoły tworzące zespół szkół realizują cele i zadania określone w Ustawie Prawo 

oświatowe i Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na ich 

podstawie, koncentrując się na harmonijnej realizacji zadań nauczania, kształcenia umiejętności 

i wychowania. 

2. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły podstawowej uchwala rada pedagogiczna szkoły 

podstawowej.  

3. Szczegółowe cele i zadania szkół określają ich statuty. 

Rozdział IV 

Organy zespołu szkół 

§ 8. Zespołem szkół kieruje dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. 

 

§ 9. 1. Organy szkoły podstawowej: 

1) Dyrektor, 

2) Rada pedagogiczna, 

3) Rada rodziców, 

4) Samorząd uczniowski. 

2. Organy przedszkola: 

1) Dyrektor, 

2) Rada pedagogiczna, 

3) Rada rodziców, 

3. W zespole szkół tworzy się stanowiska wicedyrektorów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 10. 1. Kompetencje dyrektora zespołu szkół określa ustawa Prawo Oświatowe, a należą do 

nich w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizowanie uchwał rad pedagogicznych podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
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odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie 

administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, 

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

9) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

10) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, 

11) współpraca z higienistką szkolną, lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnianie imienia, nazwiska i numeru 

PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. 

 

§ 11. 1. Skład, kompetencje i zadania organów szkół wchodzących w skład zespołu szkół oraz 

zasady współdziałania i sposobów rozwiązywania sporów między nimi określają ich statuty. 

2. Organy wymienione w § 9 współdziałają ze sobą w rozwiązywaniu spraw zespołu szkół, a także 

w sprawach wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży oraz mają zapewnioną swobodę działania 

i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. 

3. Posiedzenia rad pedagogicznych mogą być wspólne w szczególności, gdy dotyczą spraw 

istotnych dla całego zespołu szkół, m.in.: kwestii nadania imienia szkołom wchodzącym w skład 

zespołu szkół, wytypowania przedstawicieli do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

zespołu szkół oraz opracowania zasad organizacji wspólnych uroczystości i przedsięwzięć 

szkolnych i środowiskowych. 

4. Organy szkoły dbają o wzajemną wymianę informacji o podejmowanych lub planowanych 

działaniach i decyzjach. 

5. W przypadku zaistnienia sporów między organami szkół rozstrzyga je dyrektor. 

6. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty przez dyrektora, rozstrzyga go na jego wniosek organ 

prowadzący. 

Rozdział V 

Organizacja Zespołu Szkół 

§ 12. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

 

§ 13. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji zespołu szkół. 

2. Arkusz, o którym mowa w ust. 1 opracowuje dyrektor zespołu szkół a zatwierdza organ 

prowadzący po uzyskaniu opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 

 

§ 14. Podstawową jednostką organizacyjną szkół wchodzących w skład zespołu szkół jest 

oddział utworzony według zasad ustalonych w statutach szkół. 

 

§ 15. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora zespołu szkół na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
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i higieny pracy. 

 

§ 16. W zespole szkół w celu realizowania zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego 

rozwoju uczniów organizowane jest żywienie i dożywianie uczniów na zasadach ustalonych przez 

dyrektora zespołu szkół w porozumieniu z radami rodziców. 

Rozdział VI 

Pracownicy zespołu szkół 

§ 17. 1. Dyrektor zespołu szkół jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole 

szkół nauczycieli, pracowników administracji oraz pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których mowa w ust. 1 regulują odrębne przepisy. 

 

§ 18. 1. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz statuty szkół tworzących zespół szkół. 

2. Status prawny pracowników nie będących nauczycielami określają przepisy o pracownikach 

samorządowych. 

3. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi sporządza dyrektor 

zespołu szkół. 

Rozdział VII 

Uczniowie Zespołu Szkół 

§ 19. Zasady rekrutacji do szkół tworzących zespół szkół, wiek uczniów, ich prawa 

i obowiązki oraz system kar i nagród określają statuty szkół tworzących zespół. 

Rozdział VIII 

Sponsorzy i przyjaciele szkoły 

§ 20. Organy szkół pozyskują sponsorów i przyjaciół szkoły. Osoby oferujące szczególną 

pomoc wyróżnia się wpisem do Księgi Mecenasów Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. 

 

§ 21. Osobom fizycznym, instytucjom, firmom lub organizacjom, które przyczyniły się do 

rozwoju integracji w szkole i podniesienia jej rangi w środowisku, przyznaje się honorowy tytuł 

„Przyjaciel Integracji” zgodnie z opracowanym regulaminem. 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

§ 22. 1. Zespół szkół oraz szkoły tworzące zespół szkół używają pieczęci urzędowych 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół szkół oraz szkoły tworzące zespół szkół mogą mieć własne sztandary oraz ceremoniały 

szkolne. 

 

§ 23. Zespół szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 24. Zmiany w statucie zespołu szkół mogą być dokonane na wniosek uprawnionych 
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organów. 

 

§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo Oświatowe, Ustawy o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, 

a także statuty szkoły podstawowej i przedszkola. 
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