
 

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/922/2012 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 17 maja 2012 r. 

w sprawie połączenia Gimnazjum nr 104 w Warszawie, ul. Wilgi 19 i Szkoły Podstawowej nr 140 

im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, ul. Wilgi 19 w Zespół Szkół nr 120 w Warszawie, ul. Wilgi 19. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
1)

) w związku z art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 62 ust. 1 i 3 ustawy  

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
2)

) uchwala się,  

co następuje:  

§ 1.1. Łączy się Gimnazjum nr 104 w Warszawie, ul. Wilgi 19 i Szkołę Podstawową nr 140 im. Kazimierza 

Jeżewskiego w Warszawie, ul. Wilgi 19 w Zespół Szkół nr 120 w Warszawie, ul. Wilgi 19. 

2. Akt założycielski Zespołu Szkół nr 120 w Warszawie, ul. Wilgi 19 stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Zespołowi Szkół nr 120 w Warszawie, ul. Wilgi 19 nadaje się pierwszy statut w brzmieniu określonym  

w załączniku nr 2 do uchwały. 

4. Akty założycielskie Gimnazjum nr 104 w Warszawie, ul. Wilgi 19 oraz Szkoły Podstawowej nr 140  

im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, ul. Wilgi 19 otrzymują brzmienie określone odpowiednio  

w załącznikach nr 3 i 4 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicy 

informacyjnej Gimnazjum nr 104 w Warszawie, ul. Wilgi 19 i Szkoły Podstawowej nr 140 im. Kazimierza 

Jeżewskiego w Warszawie, ul. Wilgi 19 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  

z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,  

poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113,  

Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. 

Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,  

Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. 

Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.  320,  

Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, 

poz. 1206. 

 

 Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Malinowska-Grupińska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r.

Poz. 4449



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXXVI/922/2012 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 17 maja 2012r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI  

ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 i art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  

7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały  

nr XXXVI/922/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie połączenia Gimnazjum nr 104  

w Warszawie, ul. Wilgi 19 i Szkoły Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie,  

ul. Wilgi 19 w Zespół Szkół nr 120 w Warszawie, ul. Wilgi 19 

 

z dniem 1 września 2012r. tworzy się:  
 

Zespół Szkół nr 120 

w Warszawie, ul. Wilgi 19  
 

w skład którego wchodzą: 

1. Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, ul. Wilgi 19; 

2. Gimnazjum nr 104 w Warszawie, ul. Wilgi 19. 

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Malinowska-Grupińska 

 

pieczęć okrągła 
 

Warszawa, dnia 17 maja 2012r. 

 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, ul. Wilgi 19, 

2. Dyrektor Gimnazjum nr 104 w Warszawie, ul. Wilgi 19, 

3. Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie, 

4. a/a. 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXXVI/922/2012 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 17 maja 2012r. 

 

STATUT  

Zespołu Szkół nr 120 w Warszawie, ul. Wilgi 19 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne  

§ 1. 

1. W skład Zespołu Szkół nr 120 w Warszawie, ul. Wilgi 19, zwanego dalej „Zespołem”, wchodzą następujące 

szkoły:  

1) Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, ul. Wilgi 19;  

2) Gimnazjum nr 104 w Warszawie, ul. Wilgi 19.  

2. Pełna nazwa Zespołu brzmi następująco: Zespół Szkół nr 120 w Warszawie, ul. Wilgi 19.  

3. Na pieczęciach urzędowych i tablicach Zespołu używana jest nazwa Zespołu w pełnym brzmieniu.  

4. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i pełną nazwę danej 

szkoły.  

§ 2. 

1. Zespół jest jednostką budżetową.  

2. Organem prowadzącym Zespół jest m. st. Warszawa, a nadzór pedagogiczny nad nim sprawuje Mazowiecki 

Kurator Oświaty.  

§ 3. 

Podstawą prawną działalności Zespołu jest w szczególności:  

1) ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwana 

dalej „ustawą”;  

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.);  

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 

Nr 26, poz. 232, z późn. zm.);  

4) statut Zespołu.  

Rozdział 2. 

Organy Zespołu  

§ 4. 

Organami Zespołu są:  

1) Dyrektor;  

2) Rada Pedagogiczna;  

3) Rada Rodziców;  

4) Samorząd Uczniowski.  
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§ 5. 

1. Dyrektor w szczególności:  

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;  

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;  

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu;  

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez Zespół;  

6) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;  

7) prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie 

wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.  

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;  

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Zespołu;  

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

i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu.  

3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem 

Uczniowskim i związkami zawodowymi.  

§ 6. 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

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

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.  

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.  

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy 

Dyrektora, organu prowadzącego Zespół albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.  

7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

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

8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej członków.  

9. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 

na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników Zespołu. 

§ 7. 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) uchwalanie statutu Zespołu oraz dokonywanie w nim zmian;  

2) zatwierdzanie planów pracy Zespołu;  

3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;  
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4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole;  

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;  

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.  

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

2) projekt planu finansowego Zespołu;  

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;  

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych.  

3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub 

innego stanowiska kierowniczego.  

§ 8. 

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu.  

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem 

Zespołu.  

3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora, innych organów Zespołu, organu prowadzącego Zespół 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu.  

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:  

a) programu wychowawczego Zespołu obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,  

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców;  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora.  

5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin 

Rady Rodziców.  

§ 9. 

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.  

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów  

w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.  

4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących podstawowych praw ucznia, takich jak:  

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią i celem oraz stawianymi 

wymaganiami;  

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem i zaspokajaniem własnych zainteresowań;  

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;  
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5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  

z własnymi potrzebami z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych Zespołu i w porozumieniu  

z Dyrektorem;  

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

§ 10. 

1. Organy Zespołu informują się wzajemnie o wydanych zarządzeniach albo podjętych uchwałach.  

2. Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Zespołu, przedstawiając opinię 

lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego do rozwiązania danego 

problemu.  

3. Kolegialne organy Zespołu mogą zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli innych organów w celu 

wymiany informacji i poglądów.  

4. Spory między organami rozstrzyga komisja, w skład której wchodzą: po jednym przedstawicielu każdego  

z organów będących w sporze oraz przedstawiciel organu, który nie pozostaje w sporze. Rozstrzygnięcie 

komisji zapada bezwzględną większością głosów.  

Rozdział 3. 

Organizacja Zespołu  

§ 11. 

1. W roku szkolnym, w którym Zespół liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.  

2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego Zespół, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub 

inne stanowiska kierownicze.  

§ 12. 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym 

mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz 

organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący Zespół do dnia 30 maja danego roku.  

2. W arkuszu organizacji  zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników 

zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący.  

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.  

§ 13. 

1. W Zespole działa biblioteka szkolna.  

2. Zadaniem biblioteki jest:  

1) wspomaganie procesu nauczania i wychowania;  

2) wspomaganie edukacji informatycznej uczniów poprzez zajęcia w sali multimedialnej;  

3) rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych i kulturalnych uczniów poprzez podejmowanie działań 

popularyzujących czytelnictwo i kulturotwórczych, takich jak: organizowanie konkursów, wystaw 

tematycznych, imprez i warsztatów czytelniczych oraz indywidualną pracę z uczniem;  

4) wspieranie inicjatyw twórczych uczniów;  

5) przygotowanie uczniów do samokształcenia poprzez tworzenie warunków do poszukiwania  

i porządkowania informacji z różnych źródeł;  

6) udział w realizacji edukacji czytelniczo-medialnej;  

7) popularyzacja wiedzy pedagogicznej oraz wspieranie pracy i kształcenia ustawicznego nauczycieli.  

3. Biblioteka działa na podstawie regulaminu biblioteki, który określa w szczególności prawa i obowiązki osób 

korzystających ze zbiorów biblioteki.  
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4. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do potrzeb uczącej się młodzieży.  

5. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami.  

6. We współpracy z nauczycielami gromadzony jest księgozbiór w celu unowocześniania procesu dydaktyczno 

– wychowawczego.  

7. Współpraca z innymi bibliotekami polega na:  

1) wspólnym organizowaniu imprez czytelniczych;  

2) wymianie wiedzy i doświadczeń;  

3) udziale w targach i kiermaszach.  

§ 14. 

1. Zespół zapewnia bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie:  

1) w czasie pobytu w Zespole poprzez:  

a) dyżury nauczycieli i innych pracowników w budynku i jego otoczeniu zgodnie z ustalonym 

harmonogramem dyżurów,  

b) prowadzenie wszelkich zajęć pod nadzorem nauczycieli,  

c) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,  

d) zapewnienie różnorodności zajęć w każdym dniu; 

2) w czasie pobytu poza Zespołem poprzez:  

a) przydzielanie opiekunów wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

b) zgłaszanie właściwym służbom autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej,  

c) zaopatrzenie uczniów w odpowiedni sprzęt i środki ochrony indywidualnej w czasie prac na rzecz 

Zespołu lub środowiska. 

2. W budynku Zespołu zapewnia się:  

1) oznaczenie dróg ewakuacyjnych i wywieszenie planu ewakuacji w widocznych miejscach;  

2) odpowiednią wentylację i ogrzewanie oraz właściwe oświetlenie sal lekcyjnych;  

3) odpowiednie oznakowanie miejsc pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom 

nieuprawnionym;  

4) zabezpieczenie schodów balustradami z poręczami, a stopni schodów powierzchnią antypoślizgową;  

5) wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego w odpowiedni sprzęt, a świetlicy, pokoju nauczycielskiego  

i sekretariatu w apteczki.  

3. Wejście na teren Zespołu zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający przebywanie na terenie osób 

nieuprawnionych.  

4. Zespół prowadzi działania profilaktyczne polegające na:  

1) szkoleniu wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej 

pomocy;  

2) dostosowaniu wymiarów ławek uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, 

rodzaju pracy oraz wymagań ergonomii;  

3) zapewnieniu uczniom opieki lekarskiej i pielęgniarskiej;  

4) omawianiu zasad bezpieczeństwa podczas godzin wychowawczych.  
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Rozdział 4. 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu  

§ 15. 

W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.  

§ 16. 

Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:  

1) przestrzeganie postanowień statutu Zespołu;  

2) aktywne pełnienie dyżurów;  

3) systematyczne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;  

4) doskonalenie zawodowe;  

5) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;  

6) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w 

ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych;  

7) promowanie zdrowego stylu życia i działanie na rzecz profilaktyki uzależnień oraz ochrony ucznia przed 

zachowaniami ryzykownymi;  

8) reagowanie na wszelkie zachowania uczniów stanowiące zagrożenie dla życia lub zdrowia.  

§ 17. 

1. W Zespole zatrudnia się pedagoga i psychologa.  

2. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;  

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

poszczególnych uczniów;  

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;  

4) prowadzenie preorientacji zawodowej.  

§ 18. 

Nauczyciel bibliotekarz wykonuje specjalistyczne zadania na swoim stanowisku pracy dostosowując formy ich 

realizacji do wieku i rozwoju intelektualnego uczniów, a w szczególności:  

1) zgodnie z potrzebami czytelników gromadzi zbiory biblioteki dokonując ich ewidencji oraz opracowania 

bibliotecznego;  

2) udostępnia zbiory biblioteczne;  

3) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i z indywidualnymi zainteresowaniami;  

4) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych nabytkach lub 

książkach szczególnie wartościowych;  

5) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej;  

6) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa;  

7) opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów 

samokształceniowych;  

8) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem;  

9) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację.  
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§ 19. 

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Zespołu, utrzymanie 

obiektu i jego otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniów, dbanie o ład i czystość  

w budynkach szkolnych i wokół nich.  

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników, o których mowa w ust. 1, ustala Dyrektor.  

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe  

§ 20. 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum posiadają własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.  

§ 21. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się postanowienia statutów szkół wchodzących  

w skład Zespołu.  
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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXXVI/922/2012 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 17 maja 2012r. 
 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,  

poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały nr XXXVI/922/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 

17 maja 2012 r. w sprawie połączenia Gimnazjum nr 104 w Warszawie, ul. Wilgi 19 i Szkoły Podstawowej nr 140 

im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, ul. Wilgi 19 w Zespół Szkół nr 120 w Warszawie, ul. Wilgi 19 

 

z dniem 1 września 2012r. akt założycielski szkoły podstawowej otrzymuje brzmienie:  
 

Zespół Szkół nr 120 w Warszawie  

Szkoła Podstawowa nr 140  

im. Kazimierza Jeżewskiego  

w Warszawie, ul. Wilgi 19  
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie 

Granice obwodu przebiegają:  

- od strony północnej:  

północna strona ul. Wolęcińskiej, przedłużenie ul. Rowickiej w kierunku północnym, południowa granica 

administracyjna Dzielnicy Wesoła; 

- od strony wschodniej:  

zachodnia strona ul. Przełęczy; 

- od strony południowej  

południowa strona ul. Izbickiej, zachodnia strona ul. Sarny, północna strona ul. Kockiej, północna strona ul. 

Młodzieży, południowa strona ul. Aleksandrowskiej, południowa strona ul. Żeglarskiej; 

- od strony zachodniej:  

oś linii kolejowej Warszawa-Otwock. 

w skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części:  

ul. Artystyczna, ul. Astry, ul. Bachusa, ul. A. Bardiniego, ul. Burzliwa, ul. Cementowa, ul. Chylicka, ul. Cygańska,  

ul. Czołgistów, ul. Drwali, ul. Ezopa, ul. Fromborska, ul. Gierdawska, ul. Gremplarska, ul. Herbaciana, ul. Hufcowa,  

ul. Izbicka, ul. Izerska, ul. Janosika, ul. Jontka, ul. Kameliowa, ul. Kąkolowa – strona parzysta od nr 42 do nr 82,  

ul. Kocka, ul. Koprowa, ul. Koszęcińska, ul. Krasnoludków, ul. Kwitnącej Akacji, ul. Limby, ul. Lipkowska, ul. Liścienia, 

ul. Łabędzia, ul. Marty, ul. Młodzieży, ul. Olchy, ul. A. Orłowskiego, ul. S. Orzechowskiego, ul. J. Osterwy, ul. Otawska, 

ul. Pajęcza, ul. Patriotów – strona parzysta od nr 124 do nr 218, ul. Planetowa, ul. Pleciona, ul. Podmokła, ul. Powiatowa, 

ul. Prabucka, ul. Przełęczy – strona parzysta i nieparzysta od nr 71 do nr 116, ul. Przesieka, ul. Przyleśna, ul. Radłowa – 

strona parzysta i nieparzysta od nr 13a do końca, ul. Radłowska, ul. Rawicka, ul. Rozszerzona, ul. Serdeczna,  

ul. Smogorska, ul. Snycerska, ul. Sobierajska, ul. Strzegomska, ul. Szczytnowska, ul. Szczytowa, ul. Szreniawska,  

ul. Sztygarów, ul. Śródborowska, ul. Tokarska, ul. Tomaszowska, ul. Trakt Napoleoński, ul. Warsztatowa, ul. Wilgi,  

ul. Wisełki, ul. Wolęcińska, ul. Zbójnogórska, ul. Zimowa, ul. Żarecka, ul. Żeglarska, ul. Żwanowiecka – strona parzysta  

i nieparzysta od nr 41 do nr 130. 

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Malinowska-Grupińska 
 

pieczęć okrągła 
 

Otrzymują: 

1) Dyrektor Szkoły w Warszawie, ul. Wilgi 19; 

2) Rada Rodziców Gimnazjum nr 104 w Warszawie, ul. Wilgi 19; 

3) Mazowiecki Kurator Oświaty; 

4) a/a. 
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Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XXXVI/922/2012 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 17 maja 2012r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI  

GIMNAZJUM 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r.  

o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały  

nr XXXVI/922/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie połączenia Gimnazjum nr 104  

w Warszawie, ul. Wilgi 19 i Szkoły Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie,  

ul. Wilgi 19 w Zespół Szkół nr 120 w Warszawie, ul. Wilgi 19 

 

z dniem 1 września 2012r. akt założycielski gimnazjum otrzymuje brzmienie:  
 

Zespół Szkół nr 120 w Warszawie  

Gimnazjum nr 104  

w Warszawie, ul. Wilgi 19  
Określa się obwód Gimnazjum nr 104 w Warszawie 

 

Granice obwodu przebiegają:  

- od strony północnej:  

oś ul. Przyleśnej, ul. Wolęcińskiej i ul. Prabuckiej do południowej granicy administracyjnej Dzielnicy 

Wesoła; 

- od strony wschodniej:  

południowa granica administracyjna Dzielnicy Wesoła i zachodnia granica administracyjna Gminy 

Wiązowna; 

- od strony południowej:  

północna granica administracyjna Gminy Józefów; 

- od strony zachodniej:  

oś linii kolejowej Warszawa-Otwock. 

w skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części:  

ul. Agrestowa, ul. Aleksandrowska, ul. Arniki, ul. Artystyczna, ul. Astry, ul. Bachusa, ul. Bambusowa,  

ul. S. Barcewicza, ul. A. Bardiniego, ul. Bartoszycka, ul. Biernacka, ul. E. Bodo, ul. Bonisławska,  

ul. Borówkowa, ul. Borysławska, ul. Bronisławska, ul. Brucknera, ul. Burzliwa, ul. Bystrzycka, ul. Cementowa, 

ul. Centurii, ul. Chełchowska, ul. Choinkowa, ul. Chorzelska, ul. Chryzantemy, ul. Chylicka, ul. Cygańska,  

ul. Czekanowska, ul. Czerwonego Kapturka, ul. Czołgistów, ul. Derwida, ul. Drohobycka, ul. Drozdowa,  

ul. Drwali, ul. Dulczyńska, ul. Dusznicka, ul. Dziecięca, ul. Ezopa, ul. Falenicka, ul. Filmowa, ul. Firletki,  

ul. M. Frenkla, ul. Fromborska, ul. Frysztacka, ul. Gierdawska, ul. Gremplarska, ul. Gorajska, ul. Gruntowa,  

ul. Haczowska, ul. Herbaciana, ul. Hiacyntowa, ul. Hufcowa, ul. Izbicka, ul. Izerska, ul. Jachtowa, ul. Janosika, 

ul. Jasnoty, ul. Jontka, ul. Kalinowa, ul. Kameliowa, ul. Kąkolowa, ul. Kąsek, ul. Kędzierzyńska, ul. Kisielicka, 

ul. Kłodzka, ul. Kocka, ul. Koprowa, ul. Koszęcińska, ul. Krasnoludków, ul. Kronikarska, ul. Kudowska,  

ul. Kwitnącej Akacji, ul. Kwitnącej Wiśni, ul. Lawinowa, ul. Limby, ul. Lipkowska, ul. Liścienia, ul. Lokalna, 

ul. Łabędzia, ul. Margerytki, ul. Marty, ul. Międzyrzecka, ul. Mimozy, ul. Młodzieży, ul. Mszańska,  

ul. Nachyłkowa, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Narcyzowa, ul. Nidzicka, ul. Ochocza, ul. Olchy, ul. Oliwkowa, 

ul. Optymistów, ul. A. Orłowskiego, ul. Ostrogi, ul. S. Orzechowskiego, ul. J. Osterwy, ul. Otawska,  

ul. Pajęcza, ul. Parterowa, ul. Patriotów - strona parzysta od nr 2 do nr 218, ul. Petunii, ul. Pińczowska,  

ul. Planetowa, ul. Pleciona, ul. Podjazd, ul. Podkowy, ul. Podmokła, ul. Polany, ul. Popiołów, ul. Powiatowa, 

ul. Prabucka, ul. Przełęczy, ul. Przyleśna, ul. Przesieka, ul. Radłowa, ul. Radłowska, ul. Ratoszyńska,  
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ul. Rawicka, ul. Ropczycka, ul. Rościszewska, ul. Rozszerzona, ul. Sarny, ul. Rożek, ul. Rusinowska,  

ul. Rzeczycka, ul. Sadowa, ul. Samorządowa, ul. Sarny, ul. Serdeczna, ul. Sieniawska, ul. Skrzypów,  

ul. Smogorska, ul. J. Smosarskiej, ul. Snycerska, ul.Sobierajska, ul. Stargardzka, ul. Stawiszyńska,  

ul. Stawowa, ul. Strzegomska, ul. Szczytnowska, ul. Szczytowa, ul. Szreniawska, ul. Sztygarów, 

ul. ks. S. Szulczyka, ul. A. Śląskiej, ul. Średnia, ul. Śródborowska, ul. Świtezianki, ul. Tamaryszków,  

ul. Tasznikowa, ul. Techniczna, ul. Telimeny, ul. Tokarska, ul. Tomaszowska, ul. Trakt Napoleoński,  

ul. Trocinowa, ul. Truskolaska, ul. Tyszowiecka, ul. Umowna, ul. Wakacyjna, ul. Walcownicza,  

ul. Warsztatowa, ul. Wasilkowska, ul. Wiązowska, ul. Wilgi, ul. Wierzby, ul. Wisełki, ul. Wolęcińska,  

ul. Wolna, ul. H. Wolff, ul. Wrzosowa, ul. Wyszatycka, ul. Zabawna, ul. Zabrzańska, ul. Zagięta,  

ul. Zagórzańska, ul. Zagórzycka, ul. Zapole, ul. Zbójnogórska, ul. Zimowa, ul. Złotej Jesieni, ul. Żołędziowa, 

ul. Żarecka, ul. Żeglarska, ul. Żmigrodzka, ul. Żnińska, ul. Żwanowiecka, ul. Żurawiny. 

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Malinowska-Grupińska  

 

pieczęć okrągła 

 
Otrzymują: 

1) Dyrektor Gimnazjum nr 104 w Warszawie, ul. Wilgi 19; 

2) Rada Rodziców Gimnazjum nr 104 w Warszawie, ul. Wilgi 19; 

3) Mazowiecki Kurator Oświaty; 

4) a/a. 
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