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Rozdział 1 

Przepisy definiujące 

 

§ 1 

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

1) zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Rybniku; 

2) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika 

w Rybniku; 

3) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 5 w Rybniku;  

4) dyrektorze, wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez 

to rozumieć organy działające w zespole; 

5) wychowankach, uczniach, rodzicach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające 

do zespołu oraz ich rodziców i prawnych opiekunów; 

6) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w zespole; 

7) organie prowadzącym zespół – należy przez to rozumieć Miasto Rybnik; 

8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad zespołem lub kuratorze – należy 

przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach; 

9) poradni psychologiczno – pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię 

specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach zakresu obowiązku szkolnego 

jest kurator. 

 

Rozdział 2 

Podstawowe informacje o zespole 

 

§ 2 

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Rybniku jest placówką publiczną. 

2. W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Rybniku,  

ul. dr. Mariana Różańskiego 14 a. 

2) Przedszkole nr 5 z siedzibą w Rybniku, ul. dr. Mariana Różańskiego 14a. 
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3. Siedziba Zespołu znajduje się w Rybniku przy ulicy dr. Mariana Różańskiego 14a. 

4. Ustalona nazwa Zespół Szkolno – Przedszkola nr 5 w Rybniku używana jest w pełnym 

brzmieniu. 

5. Zespół używa pieczęci urzędowej o następującej treści: 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 5 W RYBNIKU 

44-200 Rybnik, ul. dr. Mariana Różańskiego 14a 

tel. 32 422 12 81 

NIP 6423180107, REGON 242946913 

6. Tablice i stemple placówek wchodzących w skład Zespołu posiadają następujące treści: 

1) Szkoła: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Rybniku 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 

im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. dr. Mariana Różańskiego 14a 

tel. 32 422 12 81 

2) Przedszkole: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Rybniku 

PRZEDSZKOLE NR 5 

44-200 Rybnik, ul. dr. Mariana Różańskiego 14a 

tel. 32 422 12 81 

 

7. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 3 

1. Organem prowadzącym zespół jest Miasto Rybnik z Urzędem Miasta przy ul. Bolesława 

Chrobrego 2.  

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

§ 4 

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

2. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków zespołu, sposób dokonywania ich 

sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne 

przepisy. 
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§ 5 

1. W zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników 

obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

 

 

Rozdział 3 

Organy zespołu  

 

§ 6 

1. Organami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Rybniku są:  

1) Dyrektor zespołu; 

a) Wicedyrektor do spraw szkoły; 

b) Wicedyrektor do spraw przedszkola; 

2) Rada Pedagogiczna zespołu, w skład której wchodzą: 

a) Rada Pedagogiczna szkoły; 

b) Rada Pedagogiczna przedszkola; 

3) Rada rodziców: 

a) Rada Rodziców szkoły; 

b) Rada Rodziców przedszkola. 

 

 

Rozdział 4 

Zasady współdziałania organów zespołu 

 

§ 7 

1. Organy zespołu współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju 

wychowankom i uczniom oraz podnoszenia poziomu placówki. 

2. Współdziałanie organów zespołu odbywa się poprzez: 

1) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych w statucie zespołu; 
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2) bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach, uchwałach 

i ustaleniach; 

3) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

3. Współdziałanie organów zespołu jest realizowane w szczególności: 

1) na posiedzeniach Rady Pedagogicznej zespołu, Rady Pedagogicznej szkoły, Rady 

Pedagogicznej przedszkola; 

2) na posiedzeniach Rady Rodziców zespołu. 

4. Kwestie sporne między organami dotyczące działalności wychowawczo – dydaktycznej 

i opiekuńczej rozstrzyga się wewnątrz zespołu przez dyrektora po wysłuchani wszystkich stron 

oraz po umożliwieniu im wymiany opinii i założenia wniosków na sporny temat. 

5. Dyrektor, drogą negocjacji i porozumienia, dąży do rozwiązania kwestii spornych. 

6. W przypadku braku porozumienia stron, po wyczerpaniu wszystkich sposobów złagodzenia 

konfliktów, spór rozstrzyga dyrektor. 

7. W przypadku braku zgody stron na ostateczną decyzję rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora 

każdy z organów może zwrócić się do wyższych instytucji w zależności od treści sporu, 

tj. organu prowadzącego lub nadzorującego. 

 

 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

 

§ 8 

1. Zasady gospodarki finansowej zespołu określają odrębne przepisy.  

2. Zespół może prowadzić działalność gospodarczą.  

3. Zespół ma prawo do uzyskiwania dochodów z innych źródeł, a mianowicie: 

1) darowizn od innych instytucji lub osób fizycznych; 

2) organizacji szkoleń i kursów na bazie kadry pedagogicznej szkoły; 

3) wynajmu lub dzierżawy sal i pomieszczeń szkolnych w czasie niekolidującym z zajęciami 

programowymi szkoły. 

4. Dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację zadań 

statutowych i gromadzone są na rachunku bankowym zespołu. 

§ 9 

1. Nauczyciele na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zespołu zatwierdzają statut zespołu. 
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2. Statut zespołu wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną zespołu. 

3. Zmiana postanowień statutu zespołu następuje na drodze nowelizacji przyjętej uchwałą Rady 

Pedagogicznej.  

§ 10 

1. Szczegółowe zasady funkcjonowania placówek wchodzących w skład zespołu określają statuty 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku oraz Przedszkola nr 5 

w Rybniku. 

 

§ 11 

1. Statut zespołu udostępniony jest na stronie internetowej szkoły i przedszkola. 

2. Statut podlega opublikowaniu na stronie BIP zespołu. 

3. Nowelizacja statutu zespołu wymaga poinformowania rodziców podczas zebrań z rodzicami 

i poprzez stronę internetową szkoły i przedszkola. 

4. Uczniowie i wychowankowie zespołu zostają zapoznani z istotnymi dla nich zapisami statutu 

zespołu przez wychowawcę. 

 

Rybnik, 09 listopada 2018 r. 

 

Zmiany w statucie zostały przyjęte uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2018/19 z dnia 

09 listopada 2018 r.  

 


