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Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Zespół szkolno-przedszkolny, zwany dalej „Zespołem”, nosi nazwę: „Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 11 w Rybniku”. 

2. Zespół jest placówką publiczną, której siedziba mieści się przy ulicy Władysława Hibnera 25. 

3. Zespół tworzą: 

1) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Rybniku, mieszcząca się w budynku 

przy ulicy Władysława Hibnera 25, zwana dalej „Szkołą”, 

2) Przedszkole nr 36 w Rybniku, mieszczące się w budynku przy ulicy Konrada Winklera 6, 

zwane dalej "Przedszkolem". 

4. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Rybnik. 

5. Zespół jest samorządową jednostką budżetową. 

6. Zespół używa pieczęci urzędowej: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku. 

7. Placówki wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci odpowiednio: 

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku Szkoła Podstawowa nr 11 im. Maksymiliana 

Basisty w Rybniku; 

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku Przedszkole nr 36 w Rybniku. 

 

Rozdział 2. 

Informacje o zespole 

§ 2. 

1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Przedszkola i Szkoły. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 

 

Rozdział 3. 

Cele i zadania zespołu 

§ 3. 

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Statuty poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu szczegółowo precyzują zadania, 

cele i sposób ich realizacji. 

3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami). 
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Rozdział 4. 

Organy zespołu  

§ 4. 

1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski Szkoły. 

2. Podczas nieobecności Dyrektora, jego obowiązki przejmuje wicedyrektor. 

3. Dyrektor Zespołu w szczególności: 

1) kieruje działalnością zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli, z zastrzeżeniem odrębnych 

przepisów; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz rady szkoły, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiące; 

5) zarządza finansami i majątkiem zespołu; 

6) wykonuje zadania związane z  zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu 

w zespole, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych poza jego siedzibą; 

7) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, przedstawia go radzie 

pedagogicznej i wdraża go w życie; 

8) przygotowuje projekt arkusza organizacyjnego zespołu; 

9) gromadzi informacje o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny;  

10) współpracuje  z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę szkoły;  

11) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

12) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

13) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 
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14) współpracuje z przedstawicielami służby zdrowia, sprawującymi profilaktyczną opiekę nad 

uczniami, w tym udostępnia imię, nazwisko i nr PESEL ucznia, celem właściwej realizacji tej 

opieki; 

15) wykonuje inne zadania wynikające z  przepisów szczególnych. 

4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub 

placówki; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy szkoły lub placówki. 

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,  

oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie 

kursy prowadzi; 

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki; 

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

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

7. Samorząd Uczniowski ma prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów. 
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Rozdział 5. 

Organizacja zespołu 

§ 5. 

Organizację pracy wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola określają odpowiednio ich 

statuty. 

 

Rozdział 6. 

Nauczyciele i inni pracownicy zespołu 

§ 6. 

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają 

odrębne przepisy. 

3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników nie będących nauczycielami sporządza 

Dyrektor Zespołu. 

4. Zakres zadań nauczycieli określają statuty Szkoły i Przedszkola. 

5. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkół wchodzących w skład Zespołu oraz zasady 

ich wynagradzania określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 7. 

Uczniowie zespołu  

§ 7. 

1. Zasady rekrutacji wychowanków i uczniów określają statuty Szkoły i Przedszkola. 

2. Prawa i obowiązki uczniów określają wskazane w ust. 1 statuty. 

 

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe 

§ 8. 

1. Szkoła i Przedszkole wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci urzędowych zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

2. Tablice i pieczęcie placówek wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę 

placówki. 

3. Placówki wchodzące w skład Zespołu prowadzą i przechowują dokumentację na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 


