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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXI/201/2008 
Rady Gminy w Rabie Wyżnej 

z dnia 26 czerwca 2008 r. 
  

 
 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ  

W SKAWIE 

 
 

sporządzony na podstawie art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 6 i art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p. zm.). 
 

 

 

 

 

I. NAZWA I TYP ZESPOŁU SZKÓŁ 
 

 

 

§1. 

1. Zespół Szkół otrzymuje nazwę: Zespół Szkół w Skawie". 

2. Zespół Szkół w Skawie, zwany dalej Zespołem Szkół lub Zespołem jest publiczną placówką 

oświatową dla dzieci i młodzieży w skład której wchodzi: 
 

1) 6-letnia Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie wraz ze Szkołą Filialną w 

Skawie, zwana dalej Szkołą Podstawową, 

2) 3-letnie Gimnazjum nr 2 im. Św. Dominika Savio w Skawie , zwane dalej Gimnazjum. 

 

 

§2.  

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Raba Wyżna w powiecie nowotarskim, 

województwie małopolskim, 

2. Zespół Szkół jest jednostką budżetową, 

3. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. 

 

 

 

 

 

II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 
 

§ 3 .  

1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wynikające z przepisów 

prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczy Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum, program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska zgodnie z ich statutami. 
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2. Sposoby wykonywania zadań Zespołu Szkół, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 

ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia określone są w statutach 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 
3. W szkołach istnieje możliwość prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej. 

Organizację tego typu działalności określają wewnątrzszkolne zasady wprowadzania innowacji. 
 
 

§4.  
1. Zespół Szkół organizuje dodatkowe zajęcia dla uczniów uwzględniające ich potrzeby 

rozwojowe: 

1) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, 
2) koła zainteresowań, 

3) zajęcia sportowe, 

4) inne zajęcia pozalekcyjne. 
2. Organizację dodatkowych zajęć dla uczniów określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany 

przez dyrektora Zespołu z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 
 

§5. 

1. Zespół Szkół udziela opieki i pomocy uczniom , którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 
losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna. 

2. Za działania opiekuńcze odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele, a szczególnie pedagog szkolny, 

wychowawcy, poradnia psychologiczno - pedagogiczna i inne poradnie, komisja opiekuńczo - 
wychowawcza, przy ścisłej współpracy z rodzicami. 

3. Szczegółowe zasady współpracy w tym zakresie regulują statuty Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum. 
 

 

§6. 

1. Zespół Szkół współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania 

i profilaktyki. 

2. Szczegółowe zasady organizacji i określenia form współpracy, o której mowa w ust. 1 zawarte są w 
statutach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

 
 

§7.  

1. Zespół Szkól organizuje dla uczniów Gimnazjum wewnętrzny system doradztwa oraz zajęcia 

związane z wyborem kierunku kształcenia. 
2. Wewnątrzszkolny system doradztwa obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu 

przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. 

3. System określa rolę i zadania nauczycieli w ramach planu działania, czas i miejsce 

realizacji zadań, oczekiwane efekty i metody pracy. 

4. Szczegółowe zasady organizacji systemu doradztwa zawiera statut Gimnazjum. 
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III. ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE 
 

§8.  

1. Organami Zespołu Szkół są: 

1) dyrektor Zespołu Szkół. 

2) rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, 

3) samorząd uczniowski złożony z samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej oraz 

samorządu uczniowskiego Gimnazjum, 

4) rada rodziców złożona z rady rodziców Szkoły Podstawowej i rady rodziców Gimnazjum. 
 

2. Połączenie   Szkoły   Podstawowej   i   Gimnazjum   nie  narusza  odrębności organów 

wymienionych w ust. 1 pkt 2. 

3. Szczegółowe kompetencje organów Zespołu Szkół, zasady współdziałania oraz sposób 

rozwiązywania sporów między nimi określają statuty Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 
 

 

IV. ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ 
 

 

§9.  

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół jest oddział. 

2. Liczba uczniów w oddziale, podział uczniów na grupy na zajęciach edukacyjnych szczegółowo 

ustala organ prowadzący uwzględniając obowiązujące przepisy. 

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

wychowania przedszkolnego. 

4. W Szkole Podstawowej działającej w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub 

geograficznych dopuszcza się organizację w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć 

prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich i zajęć prowadzonych w klasie I. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

6. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach 1 - III Szkoły Podstawowej ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

7. Dla uczniów Gimnazjum, którzy po rocznym uczęszczaniu do Gimnazjum i ukończeniu 15 roku 

życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały 

przysposabiające do pracy. 

 

§10.  

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, 

organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w 

szkole, dyrektor Zespołu Szkół organizuje świetlicę. 

2. Szczegółowe zadania i organizację świetlicy Zespołu Szkół oraz zadania pracujących w niej 

nauczycieli określają statuty: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 
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§11 .  
 
1. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza określają statuty 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, zgodnie z potrzebami danej szkoły. 

2. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi 

bibliotekami zawarte są w statutach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

 

 

§ 12.  

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

organizacyjny Zespołu Szkół opracowany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 

30 kwietnia każdego roku. Arkusze organizacyjne Szkoły Podstawowej i Gimnazjum opiniuje 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a zatwierdza organ prowadzący zespół szkół do dnia 30 

maja każdego roku. 

2. W arkuszach organizacyjnych szkół zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkół 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę edukacyjnych finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół Szkół. 

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw- świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji toku szkolnego. 

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora Zespołu Szkół na podstawie zatwierdzonych 

arkuszy organizacyjnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 
 

 

 

V. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW 

ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

 

 

§13. 

1. Zakres zadań pracowników, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach wchodzących 

w skład Zespołu Szkół oraz nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze, w tym zakres zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkoły, szczegółowo określają statuty Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum. 

2. Zasady zatrudniania i zakres obowiązków innych pracowników szkół regulują odrębne przepisy 

i statuty Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w 

szczególności ustalenie i modyfikowanie zestawu programów nauczania . 

4. Dyrektor Zespołu Szkół może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe oraz inne 

zespoły problemowo – zadaniowe. 
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VI. UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ 
 

 

§14 .  

1. Statuty Szkoły Podstawowej i Gimnazjum określają: 

1) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary, 

2) przypadki, w których dyrektor Zespołu Szkół może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem 

o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 

3) warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo. 

 

 

§15. 

1. Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego oraz uczniów do Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum, okres ich uczęszczania do danego typu szkoły oraz ich prawa i obowiązki określają 

odpowiednio statuty Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

 

 

§16. 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów zawarte są w statutach Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum. 

 

 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 17 .  

1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół powinny zawierać nazwę Zespołu 

Szkół i nazwę tej Szkoły. 

3. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

4. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, a dotyczących szkól wchodzących w skład 

Zespołu, zastosowanie mają odpowiednie zapisy statutów tych szkół. 
 

 

PRZEWODNICZĄCY  

RADY GMINY RABA WYŻNA 

 

Marian Wojdyła 


