
 Załącznik nr 2 

 do Uchwały Nr XX/237/2012 

 Rady Miasta Łuków 

 z dnia 30 marca 2012 roku 

 

 

 

STATUT 

Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie 

 

§ 1. 

Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie ma siedzibę w Łukowie przy             

ul. 11-Listopada nr 20. 

§ 2. 

1. Nazwa Zespołu Szkół brzmi „Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie ". 

2. Poszczególne szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi    

    w Łukowie  noszą nazwy: 

Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie; 

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

w Łukowie 

3. Nazwy szkół oraz Zespołu widnieją na tablicach urzędowych. 

4. Na pieczęciach urzędowych szkoły wchodzące w skład Zespołu używają nazwy w pełnym 

brzmieniu według wzoru:                                                                                            

Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami 

integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie oraz Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami 

integracyjnymi w Łukowie Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego 

Ildefonsa Gałczyńskiego w Łukowie. 

 

§ 3. 

1. Granice obwodu Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie  tworzą  granice 

obwodów: Szkoły Podstawowej Nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego 

w Łukowie; Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego  w Łukowie 

2. Do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łukowie i Gimnazjum Nr 1 w Łukowie  mogą być również 

przyjmowani uczniowie spoza obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają. 

3. W Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie mogą się także uczyć uczniowie 

zakwalifikowani do kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

4. Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 6 lat, w Gimnazjum trwa 3 lata. 

5. W Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie  mogą być tworzone  oddziały 

integracyjne. Zasady przyjmowania uczniów do tych oddziałów określają statuty obu szkół. 

6. W Szkole Podstawowej mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program 

wychowania przedszkolnego. 

 

 

 



§ 4. 

Organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie  jest Rada Miasta 

Łuków, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Kurator Oświaty w Lublinie. 

 

§ 5. 

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie; 

Szkole Podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 4 z oddziałami 

integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie w Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami 

integracyjnymi w Łukowie; 

Gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Łukowie w Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami 

integracyjnymi w Łukowie; 

ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 

Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi 

w Łukowie; 

dyrektorze, radzie pedagogicznej, organach samorządu uczniowskiego i radzie rodziców, należy 

przez to rozumieć organy Zespołu; 

uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Zespołu oraz ich rodziców lub prawnych 

opiekunów; 

wychowawcach - należy przez to rozumieć nauczycieli, którym powierzono opiekę wychowawczą 

nad jednym z oddziałów w Zespole; 

organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Radę Miasta Łuków; 

organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty 

w Lublinie. 

 

§ 6. 

Cele i zadania Szkół wchodzących w skład Zespołu określone są w Statutach tych Szkół.  

 

§ 7. 

1. Organami Zespołu są:                                                                                                                        

a) Dyrektor Zespołu                                                                                                                                       

b) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej                                                                                         

c) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej                                                                                                

d) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej                                                                                       

e) Rada Pedagogiczna Gimnazjum 

f) Rada Rodziców Gimnazjum                                                                                                               

g) Samorząd Uczniowski Gimnazjum  

2. Kompetencje, zasady działania oraz sposoby rozwiązywania sporów między organami określają 

odpowiednio Statut Szkoły Podstawowej i Statut Gimnazjum.  

3. W sytuacjach konfliktowych, w których rozwiązanie nie jest możliwe w sposób opisany w statutach 

szkół rolę mediatora powinien podjąć zespół mediacyjny powołany wspólnie przez wszystkie 

organy Zespołu.  

 



§ 8. 

1. Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.  

2. Ilekroć w Statucie Szkoły Podstawowej i Statucie Gimnazjum jest mowa o Dyrektorze należy przez 

to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkól Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie. 

3. Dyrektor Zespołu w szczególności:                                                                                                        

a) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;                                                                       

b) sprawuje nadzór pedagogiczny;                                                                                                                             

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne;                                                                            

d) realizuje uchwały Rad Pedagogicznych, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;                                                                                                                                                                   

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Rady 

Pedagogiczne i Rady Rodziców, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

a także organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Zespołu;                                   

f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;                                                                         

g) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych;                                                                                                       

h) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, przeprowadzanych 

w Zespole.  

4. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor Zespołu w szczególności decyduje 

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.  

5. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radami Pedagogicznymi, 

Rodzicami i Samorządami Uczniowskimi.  

 

 

§ 9. 

1.Działalność edukacyjna, wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza Zespołu jest określona poprzez 

ustalany corocznie przez radę pedagogiczną po zaopiniowaniu przez radę rodziców: 

1) Szkolny zestaw  programów nauczania dla Szkoły Podstawowej; 

2) Szkolny zestaw  programów nauczania dla Gimnazjum;  

3) Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej; 

4) Szkolny zestaw podręczników dla Gimnazjum; 

5) Program wychowawczy Szkoły Podstawowej; 

6) Program wychowawczy Gimnazjum;   

7) Szkolny program profilaktyki Szkoły Podstawowej;  

8) Szkolny program profilaktyki Gimnazjum.  

 

 

 



§ 10. 

1. Postanowienia zawarte w Statucie Szkoły Podstawowej i Statucie Gimnazjum pozostają w mocy za 

wyjątkiem uregulowanych odmiennie w niniejszym Statucie.  

2. Dokonywanie zmian w Statucie Zespołu odbywa się w trybie określonym w ustawie.  

 

§ 11. 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. 

 


