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Niniejszy statut został uchwalony w szczególności na podstawie:  

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59);  

2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);  

3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. 

U. 2017 r. poz. 60);  

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 r. 

poz. 649);  

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 r. nr 

14, poz. 67 z późn. zm.);  

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 r., poz. 997);  

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r. poz. 356);  

8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 843 z późn. zm.);  

9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. 2017 r., poz. 1534).  

 

 

Rozdział 1 

NAZWA, TYPY, SIEDZIBA ZESPOŁU SZKÓŁ  OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 1 

IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 

§ 1 

1. Placówka  nosi nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta 

w Lublinie z siedzibą przy ul. Radzyńskiej 5 zwany dalej „Zespołem”. 

2. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie 

wchodzą szkoły publiczne: 

1) Szkoła Podstawowa nr 45 wraz z oddziałem przedszkolnym; 
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2) XIV Liceum Ogólnokształcące. 

3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcącego nr 1 im. Zbigniewa 

Herberta noszą nazwy: 

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie Szkoła 

Podstawowa Nr 45; 

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie XIV 

Liceum Ogólnokształcące.  

4. Przy dokonywaniu obrotów finansowych występuje jednolita nazwa: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. 

§ 2 

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Ogólnokształcącego nr 1 im. Zbigniewa Herberta 

jest Gmina Lublin. 

2. Siedziba Organu Prowadzącego znajduje się w Lublinie przy ul. Plac Króla Władysława 

Łokietka 1. 

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. 

§ 3 

1. Szczegółową organizację i funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 45 określa Statut 

Szkoły Podstawowej nr 45. 

2. Szczegółową organizację i funkcjonowanie XIV Liceum Ogólnokształcącego określa 

Statut XIV Liceum Ogólnokształcącego. 

 

 

Rozdział 2 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 4 

1. Organami Zespołu Szkół Ogólnokształcącego nr 1 im. Zbigniewa Herberta nr 1 są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcącego nr 1 im. Zbigniewa Herberta nr 1 zwany 

dalej „Dyrektor Zespołu” lub „Dyrektor Szkoły”; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski  Szkoły Podstawowej nr 45;  
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5) Samorząd Uczniowski  XIV Liceum Ogólnokształcącego. 

2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół 

Ogólnokształcącego nr 1 im. Zbigniewa Herberta. 

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców/prawnych opiekunów: 

1) uczniów Szkoły Podstawowej nr 45,  

2) wychowanków oddziału przedszkolnego, 

3) uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego 

4. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rodziców/prawnych opiekunów 

uczniów/wychowanków poszczególnych oddziałów. 

5. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 45 tworzą wszyscy uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 45. 

6. Samorząd Uczniowski XIV Liceum Ogólnokształcącego tworzą wszyscy uczniowie XIV 

Liceum Ogólnokształcącego. 

 

Rozdział 3 

DYREKTOR SZKOŁY 

 

§ 5 

 

Dyrektor Zespołu kieruje placówką oświatową, w tym: 

1. Reprezentuje Zespół w stosunkach zewnętrznych.  

2. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.  

3. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej.  

4. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami 

i Samorządem Uczniowskim.  

5. Współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.  

 

§ 6 
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Dyrektor przewodniczy Radzie Pedagogicznej: 

1. Przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej.   

2. Wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną niezgodnych 

z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i kuratora oświaty.  

 

§ 7 

 

Dyrektor Zespołu jest organem administracji oświatowej: 

1. Decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły, bądź odroczeniu obowiązku 

szkolnego.  

2. Kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły;  

3. Nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.  

4. Zezwala na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza Szkołą.  

5. W przypadkach określonych w statucie Szkoły występuje z wnioskiem do kuratora 

oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.  

6. Zezwala na indywidualny program lub tok nauki.  

7. Zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, 

oraz na czas określony w tej opinii.  

8. Zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, oraz na czas określony 

w tej opinii.  

9. Organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz 

nauczanie indywidualne dla ucznia posiadającego stosowne orzeczenie.  

10. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący zmiany arkusza organizacji 

Szkoły wynikającej z objęcia ucznia określoną formą pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej albo nauczaniem indywidualnym, informuje na piśmie rodziców ucznia 

o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej 

uczniowi w danym roku szkolnym.  

 

§ 8 

 

Dyrektor Zespołu odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły, 

w szczególności:  
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1. Dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów nauczania.  

2. Na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania, w tym wymiar 

godzin zajęć dodatkowych, a także wymiar zajęć pozalekcyjnych.  

3. Może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo – zadaniowe. Powołuje przewodniczącego takiego zespołu.  

4. Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości 

pracy Szkoły.  

5. Dokonuje oceny pracy nauczyciela.  

6. Zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, 

zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli, dokonuje oceny pracy nauczyciela.  

7. Opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

8. Podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który będzie obowiązywał 

w Szkole.  

 

 

§ 9 

 

Dyrektor Zespołu sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym: 

1. We współpracy z innymi nauczycielami w szkole planuje, organizuje i przeprowadza 

badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

2. Decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych do badań 

edukacyjnych, tworzy je oraz może współdziałać w tym zakresie z instytucjami 

wspomagającymi.  

3. Opracowuje plan nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny określający zadania 

służące doskonaleniu jakości pracy Szkoły i wskazuje terminy ich realizacji oraz do dnia 

15 września przedstawia go Radzie Pedagogicznej.  

4. Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym i nie 

później niż do 31 sierpnia, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informacje o działalności Szkoły.  

5. Analizuje wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz wykorzystuje je do oceny jakości 

kształcenia w Szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub 

doskonalące w tym zakresie.  

6. Wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do 

podejmowania innowacji pedagogicznych.  
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7. Wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, 

narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia 

nauczycieli.  

8. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z 

odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli.  

9. Przeprowadza, we współpracy z innymi nauczycielami ewaluację wewnętrzną oraz inne 

czynności w ramach nadzoru pedagogicznego i wykorzystuje uzyskane wyniki do 

doskonalenia jakości pracy Szkoły.  

 

§ 10 

 

1. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i w tym zakresie decyduje w 

szczególności w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,  

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Zespołu;  

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Zespołu;  

2. Organizuje pracę w Zespole, opracowuje i ustala regulaminy wewnątrzzakładowe 

z zakresu prawa pracy.  

3. Opracowuje projekt arkusza organizacyjnego Szkoły.  

4. Opracowuje projekt planu finansowego Szkoły, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe 

wykorzystanie środków finansowych.  

5. Właściwie gospodaruje mieniem Zespołu.  

6. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w Szkole zgodnie z właściwymi 

przepisami.  

7. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 

biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Zespołu, może, w danym 

roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w 

wymiarze do 8 dni w Szkole Podstawowej nr 45 oraz do 10 dni w XIV Liceum 

Ogólnokształcącym. W terminie do dnia 30 września, Dyrektor informuje nauczycieli, 

uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach 

wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  
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8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych  

od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w ust. 7, po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Szkoły 

może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych.  

9. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 8, Dyrektor Zespołu ustala 

termin odpracowania tych dni w wyznaczone soboty. Zajęcia są odpracowywane zgodnie 

z tygodniowym planem zajęć.  

10. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 7, w Zespole organizowane są zajęcia 

opiekuńczo – wychowawcze, o czym zawiadamia się rodziców wskazując na możliwości 

udziału uczniów w tych zajęciach. Zawiadomienia dokonuje się w formie komunikatu 

zamieszczonego na stronie internetowej Zespołu.  

 

§ 11 

 

1. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 istnieją dwa stanowiska kierownicze: 

wicedyrektor. 

2. Powierzenia stanowiska wicedyrektora oraz odwołania z tego stanowiska, dokonuje 

Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.  

3. Do zadań wicedyrektora Zespołu należy w szczególności: 

1) zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności – w zakresie bieżących 

czynności związanych z organizacją i funkcjonowaniem Zespołu; 

2) prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym. 

4. Szczegółowy zakres czynności dla osób zajmujących stanowiska kierownicze określa 

Dyrektor Zespołu. 

 

Rozdział 4 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

§ 12 

 

1. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 działa Rada Pedagogiczna, która jest organem 

kolegialnym Zespołu w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, 

wychowania i opieki.  
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2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.  

3. W zebraniach Rady mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez 

jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.  

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu. Przewodniczący 

przygotowuje i prowadzi zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie 

wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.  

5. Rada Pedagogiczna zbiera się na zebraniach zgodnie z harmonogramem prac Rady:  

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;  

2) w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;  

3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;  

4) w miarę bieżących potrzeb.  

6. Udział nauczycieli w posiedzeniach Rady jest obowiązkowy.  

7. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 

organu prowadzącego, na wniosek organu nadzoru pedagogicznego albo na wniosek co 

najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.  

8. Przebieg i treść zebrań Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków.  

10. Zasady organizacji i funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa uchwalony przez Radę 

Regulamin jej działalności, określający w szczególności:  

1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń;  

2) wewnętrzną organizację;  

3) kompetencje przewodniczącego; 

4) zasady dopuszczenia do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób niebędących 

członkami Rady.  

11. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniach Rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.  

 

§ 13 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  
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1) przygotowanie projektu statutu Zespołu i Szkoły i uchwalenie statutu Zespołu i Szkoły 

oraz jego zmiana;  

2) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;  

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;  

4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;  

5) zatwierdzanie porozumienia z Radą Rodziców w sprawie Szkolnego Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego.  

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia  z listy uczniów;  

7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;  

8) uchwalanie Regulaminu swojej działalności;  

9) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy Szkoły;  

10) wskazanie sposobu dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

zewnętrznego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu przez organ prowadzący kandydatowi 

ustalonemu w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego – w przypadku, gdy 

do konkursu na stanowisko dyrektora nie zgłosił się żaden kandydat albo, gdy 

w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;  

2) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływanie z tych 

stanowisk;  

3) organizację pracy Zespołu, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych i dodatkowych;  

4) projekt planu finansowego Szkoły;  

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

6) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych;  

7) szkolny zestaw programów nauczania;  
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8) wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn 

trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii w trakcie 

nauki w szkole podstawowej;  

9) formy realizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;  

10) podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, 

w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;   

3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej o wydanie opinii w innej sprawie.  

4. Rada Pedagogiczna ponadto:  

1) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu;  

2) występuje z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie ze stanowiska 

Dyrektora Szkoły lub nauczyciela pełniącego inną funkcję kierowniczą w Szkole;  

3) ocenia, z własnej inicjatywy, sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do 

organu prowadzącego;  

4) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej mającej na celu 

wyłonienie kandydata na Dyrektora Szkoły;  

5) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy;  

6) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli;  

7) wnioskuje, wraz z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, o nadanie lub zmianę 

imienia Szkoły;  

5. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa:  

1) o wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;  

2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę, uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa;  

3) rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

 

Rozdział 5 

 

RADA RODZICÓW 
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§ 14 

1. W szkole działa Rada Rodziców.  

2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Zespołu.  

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.  

4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego. 

Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału przeprowadza się na pierwszym 

zebraniu rodziców, w każdym roku szkolnym, w tajnych wyborach.  

5. W wyborach, o których mowa w ust. 4, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.  

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:  

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;  

2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;  

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.  

7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.  

8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł.  

 

§ 15 

 

1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:  

1) uchwala regulamin swojej działalności;  

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo – 

Profilaktyczny Szkoły;  

2. Program, o których mowa w ust. 1 pkt 2 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od 

rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą 

Pedagogiczną.  

3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje 

do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną.  

4. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:  

1) opiniuje projekt planu finansowego Szkoły przedkładany jej przez Dyrektora Zespołu;  
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2) opiniuje podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, w 

szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;  

3) opiniuje pracę nauczyciela w związku zakończeniem stażu koniecznego do uzyskania 

kolejnego stopnia awansu zawodowego. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na 

piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie 

dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania 

dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela;  

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, 

w przypadku, gdy organ nadzoru pedagogicznego poleca taki opracować;  

5) opiniuje formy realizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.  

5. Rada Rodziców może:  

1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 

nauczyciela stażysty;  

2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów Szkoły, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

spraw szkolnych;  

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko Dyrektora Szkoły;  

4) delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ 

nadzoru pedagogicznego albo do organu prowadzącego do rozpatrzenia odwołania 

nauczyciela od oceny pracy.  

6. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych szkół, ustalając zasady 

i zakres współpracy.  

 

Rozdział 6 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

§ 16 

1. Wszystkie organy Zespołu Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ 

w granicach swoich kompetencji. 

2. Organy Zespołu Szkół mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 
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3. Każdy organ Zespołu Szkół może włączyć się w miarę potrzeby do rozwiązywania 

konkretnych problemów Zespołu Szkół, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej 

sprawie. 

4. Rodzice i uczniowie mogą przedstawiać swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły oraz 

Radzie Pedagogicznej  poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i samorządy 

uczniowskie w formie pisemnej. 

5. Koordynatorem działalności organów Zespołu Szkół jest Dyrektor Szkoły. 

6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki 

i kształcenia dzieci. 

 

Rozdział 7 

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY ORGANAMI ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

§ 17 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców:  

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy 

do Dyrektora Szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor Szkoły jest zobowiązany zapoznać się 

ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – 

strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor Szkoły informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest Dyrektor Szkoły, 

powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego 

przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 

mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze 

głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne.   
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Rozdział 8 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18 

 

1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową dla Szkoły Podstawowej nr 45 oraz pieczęć 

urzędową dla XIV Liceum Ogólnokształcącego zawierające nazwę danej szkoły. 

3. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół mają u góry nazwę 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta a u dołu nazwę szkoły, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

§ 19 

Zespół Szkół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

§ 20 

1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej określają odrębne 

przepisy. 

3. Budynek Zespołu Szkół oraz teren wokół budynku objęty jest nadzorem kamer CCTV 

w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, nauki, wychowania i opieki. 

§ 21 

Statut Zespołu Szkół  wchodzi w życie po uchwaleniu go przez Radę Pedagogiczną Zespołu 

Szkół. 

 

Lublin, 28 listopada 2017 r. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

im. Zbigniewa Herberta 

 

Wojciech Kalicki 


