STATUS PRAWNY LUB FORMA PRAWNA
Akt założycielski – Uchwała nr XLIX/470/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31
października 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łowyniu wchodzącej w skład Zespołu
Szkół w Łowyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łowyniu wchodzącą w skład Zespołu
Szkół w Łowyniu
Statut – załącznik nr 1 i nr 2
Podstawowe przepisy prawne – Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty,
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela
Organ prowadzący – Gmina Międzychód, 64 – 400 Międzychód ul. Marszałka Piłsudskiego 2
Sposób finansowania – budżet samorządu, subwencja oświatowa,
podręczniki i materiały ćwiczeniowe

dotacje np. na

Organ nadzoru pedagogicznego – Kuratorium Oświaty, 64 –716 Poznań ul. Kościuszki 92
Struktura organizacyjna:
W skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu :
- Przedszkole w Łowyniu – ul. Słoneczna 24 64-426 Łowyń tel. 95 748 1925
- Szkoła Podstawowa w Łowyniu – ul. Szkolna 1 64-426 Łowyń tel. 95 748 1982
- Oddziały gimnazjalne – ul. Szkolna 1 64-426 Łowyń tel. 95 748 1982
Liczba miejsc w placówce :
Przedszkole –64
Szkoła –174
Liczba oddziałów :
Przedszkole –3
Szkoła –10 (SP) + 2 (Gim.)
Godziny pracy – 7.00 – 15.30
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJI
Podstawowe cele i zadania –
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach
wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie
Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
środowiska.
Głównymi celami Szkoły jest:

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u dzieci poczucia
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w
oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na
zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz
prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i
osiągniętego rozwoju.
Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad
i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym,
określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym świecie;
4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
5) kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
6) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym
oraz uczenia się przez całe życie.
Do zadań Szkoły należy:
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz
zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących
potrzeb;
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy,
emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej
oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
4) realizacja programów nauczania , które zawierają podstawę programową kształcenia
ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie
uczenia i nauczania;
6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i
nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z
zachowaniem zasad higieny psychicznej;
8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości
psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
9) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych
przepisach;
11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej;
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom
pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w
skróconym czasie;
15) skuteczne nauczanie języka obcego
16) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego
kształcenia
17) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
18) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form
organizacyjnych nauczania;
19) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
20) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
21) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na
inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
22) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
23) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policji w celu kształtowania
środowiska wychowawczego w szkole;
24) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu;
25) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a
także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
26) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
27) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
28) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
29) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego
odbioru i wykorzystywania mediów;
30) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich
prawidłowego rozwoju;
31) egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
32) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego , zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie
diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość
realizacji tych oczekiwań. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień
zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i
wyciąga
wnioski
z
realizacji
celów
i zadań Szkoły. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele
i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami,
poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi,
społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
Osoby funkcyjne – Osoby funkcyjne w szkole:
Dyrektor placówki: Andrzej Papla
Wicedyrektor placówki: Mirosława Lechowicz
Sekretarz: Sylwia Wódkiewicz
Struktura własnościowa podmiotu – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, nieruchomość i mienie jest własnością gminy, gospodarka finansowa na zasadach
jednostki budżetowej
MAJĄTEK
Przedszkole :
Rok budowy budynku – lata 60-te ub. w., adaptacja na przedszkole 1978r., rozbudowa 2013r.
Kubatura budynku – 784,60 m3
Wartość budynku – 231 614,91 zł
Sprzęt i plac zabaw boisko – 6 722,00 zł
Piec – 6 753,87 zł
Monitoring – 6 499,32 zł
Budynek gospodarczy i zmywarka – 10 666,09 zł
Wartość przedmiotów nietrwałych – 55 993,44 zł
Informacja o gruntach – nr działki 417 obręb Łowyń, powierzchnia 4200 m2
Szkoła :
Rok budowy budynku – rozbudowa szkoły podstawowej 1977/78r., rozbudowa szkoły 1987r.
Kubatura budynku – 6 864 m3
Wartość budynku – 454 554,72 zł
Plac zabaw – 119 340,70 zł
Piec + zestaw laptop i rzutnik – 11 572,44 zł
Kserokopiarka – 9 999,90 zł
Wartość przedmiotów nietrwałych – 178 294,91 zł (Gim.) i 216 865,71 zł (SP)
Informacja o gruntach – nr działki 48/4 obręb 0027, powierzchnia 14 800 m2
PROGRAMY W ZAKRSEIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach
wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Profilaktyczno-wychowawczym
dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
ZASADY FUNKCJONOWANIA
Dni i godziny przyjmowania interesantów – sekretariat szkoły dla interesantów jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00
Osoby przyjmujące interesantów – dyrektor: Andrzej Papla, wicedyrektor: Mirosława
Lechowicz, sekretarz szkoły: Sylwia Wódkiewicz
Adres do kierowania spraw drogą korespondencyjną: Zespół Szkół w Łowyniu,
1 64 – 426 Łowyń

ul. Szkolna

Adres do kierowania spraw drogą e – mailową : szkola_lowyn@wp.pl
Stan przyjmowanych spraw – sprawy są załatwiane na wniosek. Na stronie internetowej
szkoły umieszczone zostają wzory wniosków, które obowiązują. Pracownicy sekretariatu w
razie potrzeby udzielają pomocy przy wypełnianiu wniosku.
Kolejność załatwiania lub rozstrzygania spraw – w sekretariacie załatwia się sprawy bez
zbędnej zwłoki, według kolejności zgłoszeń, wprowadzając równocześnie gradację terminów.
Prowadzone rejestry spraw – wpływające sprawy są rejestrowane
przekazywane osobom odpowiedzialnym za daną sprawę.

i

Archiwum – w jednostce prowadzona jest składnica akt
KOMUNIKATY I AKTUALNOŚCI
Nabór na wolne stanowiska – wolne stanowisko pracy zgłaszane jest w PUP, umieszczane na
szkolnej stronie internetowej. Informacje o przetargach zamieszcza pracownik ZOEiAO w
Międzychodzie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

