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Statut  

Zespołu Szkół Sportowych  

 

 

Podstawy prawne: 

  

1. Akt założycielski – Uchwała 551/2002 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 31 

stycznia 2002 r.; 

2. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483); 

3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526); 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1943); 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 poz. 1379); 

8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 

wprowadzające, Karta Nauczyciela; 

9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 

(Dz. U. z 2014 r., po. 498); 

10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 poz. 239); 

11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

 Dz. U. z 2016 poz. 922); 

12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: : 

 Dz. U. z 2016 poz. 1870); 

13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575); 

14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: 

 Dz. U. z 2017 r. poz. 682.); 

15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.); 

16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 poz. 902). 
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Informacje ogólne o Zespole 

 

§ 1. Nazwa Szkoły 

1. Nazwy i adresy szkół wchodzących w skład  Zespołu Szkół Sportowych: 

1) Zespół Szkół Sportowych – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika, 

41-106 Siemianowice Śląskie, Plac Skrzeka i Wójcika 4 oraz ul. Mikołaja 3; 

2) Zespół Szkół Sportowych – Gimnazjum nr 1, 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Mikołaja 3; 

3) Zespół Szkół Sportowych - V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi, 41-106 

Siemianowice Śląskie,  

ul. Mikołaja 3. 

 

§ 2. 1. Szkoły o których mowa w § 1 ust. 1 posiadają odrębne statuty, które zawierają  

w szczególności: 

1) nazwę i typ szkoły w tym nazwę zespołu oraz jej siedzibę; 

2) imię szkoły, o ile zostało nadane; 

3) nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę; 

4) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym 

w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad 

dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz 

zasad promocji i ochrony zdrowia; 

5) organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki 

współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi; 

6) organizację pracy szkoły, w tym organizację oddziałów sportowych, mistrzostwa 

sportowego, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach; 

7) zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza,  

oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób  

i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz  

warunków środowiskowych szkoły; 

8) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów; 

9) organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, jeżeli 

szkoła takie zajęcia prowadzi; 

10) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 

11) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony  

z listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia; 

12) rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do  

 przyznanej nagrody; 

13) rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary; 

14) przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty  

z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

15) sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu; 

16) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub  

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie; 

17) organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej  

z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami; 

18) organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia  

- w przypadku szkoły podstawowej; 

19) warunki stosowania ceremoniału szkolnego; 
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20) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi   

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

21) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,  

wychowania, opieki i profilaktyki; 

22) organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej. 

 

§ 3. 1. Statuty szkół o których mowa § 2 ust 1. dla szkół określonych w § 1 ust. 1 noszą 

nazwy: 

1) dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Skrzeka i Pawła  Wójcika w Zespole Szkół 

Sportowych – Statut Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Skrzeka i Pawła  Wójcika; 

2) dla Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Sportowych – Statut Gimnazjum nr 1; 

3) dla V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych – Statut V Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi. 

 

§ 4. W celu optymalizacji oddziaływań oraz integracji działań, ograny o których mowa  

w § 2 ust. 1 pkt. 5 są wspólne dla zespołu.  

 

§ 5. Dyrektor powierza pełnienie funkcji wicedyrektorom i innym pracownikom na 

stanowiskach kierowniczych.   

 

§ 6. Zmian w Statucie Zespołu dokonuje Rada Pedagogiczna w drodze uchwały. 

 

§ 7. Statutu Zespołu Szkół Sportowych został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 

6/2017/2018 z dnia 13 listopada 2017 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych  

mgr Bogusław Szopa 

 

 
Nowelizacja Statutu Zespołu Szkół Sportowych z dnia 30 sierpnia 2018 r., protokół posiedzenia Rady 
Pedagogicznej 1/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 11/2018/2019 z 30 sierpnia 2018 r. 

Nowelizacja Statutu Zespołu Szkół Sportowych z dnia  14 stycznia 2019 r., protokół posiedzenia Rady 

Pedagogicznej 5/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 24/2018/2019 z 14 stycznia 2019 r.  
 


