
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/311/2014 

Rada Gminy Raba Wyżna 

z dnia 24 lutego 2014 r. 

 

STATUT 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

W ROKICINACH PODHALAŃSKICH 

 
Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

     §1. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich; 

2) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Bronisława Czecha w Rokicinach 

Podhalańskich; 

3) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Gminne Przedszkole im. Świętej Rodziny w Rokicinach 

Podhalańskich;  

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r .- Prawo oświatowe ( tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

5) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

§2. 1. Ustala się nazwę Zespołu w brzmieniu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich. 

2. Siedziba Zespołu: Rokiciny Podhalańskie 156 i 13,  34-721 Raba Wyżna  

3. W skład Zespołu wchodzą:  

1) Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Rokicinach Podhalańskich;  

2) Gminne Przedszkole im. Świętej Rodziny w Rokicinach Podhalańskich.  

§3. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Raba Wyżna.  

2. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Raba Wyżna. 

3. Obsługę finansowo- księgową prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Raba 

Wyżna. 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. 

 

Rozdział 2. 

Organy Zespołu 

§4. 1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu, który jest jednocześnie dyrektorem Szkoły i Przedszkola; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu; 
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3) Rada Rodziców Szkoły; 

4) Rada Rodziców Przedszkola; 

5) Samorząd Uczniowski Szkoły. 

 

2. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole i Przedszkolu. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu jest Dyrektor Zespołu. 

4. Szczegółowe kompetencje i zadania organów Szkoły i Przedszkola zasady współdziałania organów oraz 

sposób rozwiązywania sporów między nimi określają statuty Szkoły i Przedszkola. 

5. Dyrektor Zespołu jest pracodawcą dla wszystkich pracowników oraz sprawuje w stosunku do wszystkich 

pracowników Zespołu nadzór pedagogiczny i organizacyjny. 

6. Dyrektor kieruje pracą Zespołu, a w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą we współpracy z Radą Pedagogiczną oraz 

personelem obsługowym; 

2) organizuje opiekę nad uczniami; 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców nadzorując ich zgodność z przepisami prawa; 

4) zapewnia właściwe warunki materialne, kadrowe i organizacyjne dla działalności zespołu poprzez 

odpowiedzialnych pracowników administracji; 

5) decyduje w sprawach przyjmowania i przenoszenia uczniów; 

6) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu; 

7) dysponuje środkami budżetowymi ponosząc odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie; 

8) przyznaje nauczycielom i innym pracownikom nagrody dyrektora i inne wyróżnienia po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej. Wnioskuje do władz o inne nagrody i wyróżnienia; 

9) współpracuje w realizacji swoich zadań z Rada Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim; 

10) wymierza kary porządkowe pracownikom; 

11) organizuje działalność administracyjną i gospodarczą zespołu. 

7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie Planów Pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3)  podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich przez radę  

rodziców, 

 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą 

lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły” ; 

podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych. 
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8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:                 

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

2) projekt planu finansowego szkoły na dany rok; 

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

4) przydział czynności podstawowych płatnych; 

5) przydział czynności dodatkowych niepłatnych. 

9. Zasady współdziałania organów Zespołu oraz sposób rozwiązywania sporów miedzy nimi: 

1) w ramach właściwego współdziałania organów Zespołu zapewnia się bieżącą wymianę informacji 

między nimi o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach; 

2) sytuacje konfliktowe winny być rozpatrywane najpierw wewnątrz Zespołu w oparciu o własne 

kompetencje i możliwości organów Zespołu; 

3) jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do rozpatrzenia sprawy przekazuje ją w 

terminie 7 dni organowi właściwemu z powiadomieniem o tym skarżącego lub wskazuje mu właściwy 

organ; 

4) Dyrektor Zespołu: 

a) rozstrzyga sprawy sporne członków rady pedagogicznej, pominięte w regulaminie; 

b) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Zespołu; 

c) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych; 

d) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, w swej działalności kieruję się zasadą 

partnerstwa i obiektywizmu; 

e) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa i dobra publicznego i w związku z tym wydaje 

zalecenia wszystkim statutowym organom Zespołu, jeżeli działalność tych organów narusza interesy 

Zespołu i nie służy rozwojowi jego wychowanków i uczniów. 

5) sprawy sporne między uczniami rozstrzyga wychowawca klasy; 

6) sprawy nie rozstrzygnięte w powyższy sposób kierowane są do dyrektora Zespołu, którego decyzje są 

ostateczne. 

10. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

11. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

12. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z 

przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. 

13. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  
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Rozdział 3. 

Cele i zadania Zespołu 

§5. Cele i zadania Szkoły i Przedszkola określają odpowiednio Statuty Szkoły i Przedszkola. 

 

Rozdział 4. 

Organizacja Zespołu 

§6. Organizację Szkoły i organizację Przedszkola określa Statut Szkoły i Statut Przedszkola. 

§7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w Zespole określa arkusz organizacyjny 

Zespołu opracowany i zatwierdzony według zasad określonych w Statutach Szkoły i Przedszkola i 

zatwierdzonych przez organ prowadzący Zespół. 

 

Rozdział 5. 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

 

§8. 1. Powierzenia i odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu dokonuje organ prowadzący zgodnie z zapisami 

ustawy. 

2. W Zespole może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze. Powierzenie tych 

stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor Zespołu, zgodnie z przepisami ustawy. 

3. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oddziałów szkolnych i przedszkolnych oraz pracowników 

administracyjnych i obsługowych. 

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

§9. Szczegółowe zadania i obowiązki osób wymienionych w §8 określają odpowiednio Statuty Szkoły i 

Przedszkola. 

Rozdział 6. 

Uczniowie Zespołu 

§10. 1. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do Szkoły określa Statut Szkoły. 

2. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola określa Statut Przedszkola. 

3. Prawa i obowiązki uczniów Szkoły i dzieci uczęszczających do Przedszkola określają Statuty Szkoły i 

Przedszkola. 

 

Rozdział 7. 

Postanowienia końcowe 

§11. 1. Zespół używa pieczęci o treści: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich 

2. Szkoła i  Przedszkole używają pieczęci o treści: 

      1) Szkoła Podstawowa im. B. Czecha w Rokicinach Podhalańskich  wchodząca w skład Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich”, 

 2) Gminne Przedszkole im. Św. Rodziny wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Rokicinach Podhalańskich”. 
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3. Szkoła i Przedszkole używają pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami o treści: 

1) Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Rokicinach Podhalańskich; 

2) Gminne Przedszkole im. Świętej Rodziny w Rokicinach Podhalańskich. 

4. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację Szkoły i Przedszkola na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. 

§12. 1. Statut Przedszkola i Statut Szkoły, które wchodzą w skład Zespołu nie mogą być sprzeczne ze 

Statutem Zespołu. 

2. Zasady postępowania w sprawie uchwalenia Statutu i wprowadzenia zmian w Statucie określa ustawa. 

§13. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                      Raba Wyżna 

 

mgr inż. Krzysztof Stachura 
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