UCHWAŁA NR XXII/457/19
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek
pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 91 ust. 1, 7, 9 i 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245, z 2019 r.
poz. 534, 730 i 761), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie wyłącza się XI Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla
Dorosłych w Krakowie.
2. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. likwiduje się jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Kraków –
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie,
z siedzibą przy ul. Tynieckiej 6.
§ 2. 1. Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Kraków Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie z siedzibą,
ul. Tyniecka 6, w którego skład wchodzą:
1) XI Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Dorosłych w Krakowie;
2) Szkoła Muzyczna I Stopnia;
3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Krakowie.
2. Organizację Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących”
w Krakowie określa statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla
Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.
§ 3. Mienie, należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej Gminy
Miejskiej Kraków – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących w Krakowie, wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r., przejmuje Zespół Szkół
i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.
§ 4. Nauczyciele i pozostali pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, w tym XI Liceum Ogólnokształcącego
Specjalnego dla Dorosłych oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie z dniem 1 września 2019 r.
stają się nauczycielami i pracownikami Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych
i Słabowidzących” w Krakowie.
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§ 5. Środki na funkcjonowanie Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych
i Słabowidzących” w Krakowie zaplanowane są w budżecie Miasta Krakowa na 2019 r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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Załącznik do uchwały Nr XXII/457/19
Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r.

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK
PN. „CENTRUM DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH”
W KRAKOWIE

DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Rozdział 1
Informacje ogólne o Zespole Szkół
§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla
Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie;
2) Dyrektorze Zespołu – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek
pn. „Centrum Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie;
3) uczniu – należy przez to rozumieć także słuchacza i wychowanka - osobę zakwalifikowaną
na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na określonym etapie
edukacyjnym, objętego opieką całodobową;
4) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;
5) Szkole – należy przez to rozumieć XI Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Dorosłych
w Krakowie i Szkołę Muzyczną I Stopnia wchodzące w skład Zespołu;
6) Placówce – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, wchodzący w skład Zespołu;
7) statucie – należy przez to rozumieć niniejszy statut.
§ 2. 1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych
i Słabowidzących” w Krakowie.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Krakowie;
2) Szkoła Muzyczna I stopnia;
3) XI Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Dorosłych w Krakowie.
3. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ulicy Tynieckiej 6 w Krakowie.
4. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
5. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
Rozdział 2
Informacje o szkołach wchodzących w skład Zespołu
§ 3. 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania szkół wchodzących w skład Zespołu zostały
określone w statutach poszczególnych szkół, a w szczególności zostały w nich określone
odpowiednio:
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1) organy;
2) formy opieki i pomocy uczniom;
3) zasady organizacji wolontariatu;
4) system doradztwa zawodowego;
5) wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów;
6) ceremoniał szkolny.
2. Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących w Krakowie został nadany statut pod nazwą Statut Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
3. Szkole Muzycznej I stopnia został nadany statut pod nazwą Statut Szkoły Muzycznej
I stopnia.
4. XI Liceum Ogólnokształcącemu Specjalnemu dla Dorosłych został nadany statut pod nazwą
Statut XI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Krakowie.
5. Zespół jest jednostką publiczną. Szkoły wchodzące w jego skład:
1) prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadzają rekrutację uczniów w oparciu o zasady określone w odrębnych przepisach;
3) zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego
i podstawę programową kształcenia w zawodach;
5) realizują ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, a w przypadku
Szkoły Muzycznej ministra właściwego do spraw kultury, zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
6) kształcą, wychowują i obejmują opieką osoby niewidome i słabowidzące.
DZIAŁ II
Organy Zespołu i ich kompetencje
§ 4. 1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada Pedagogiczna Zespołu, w którego skład wchodzą Rady Pedagogiczne szkół
wchodzących w skład Zespołu;
3) Rada Rodziców Zespołu;
4) Samorządy Uczniowskie poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Organy Zespołu działają zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, ustawami szczególnymi
oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw. Organy kolegialne funkcjonują według
odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być
sprzeczne ze statutem Zespołu ani statutami poszczególnych szkół Zespołu.
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Rozdział 1
Dyrektor Zespołu
§ 5. 1. Dyrektor Zespołu:
kieruje Zespołem jako jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego;
jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
jest przewodniczącym Rad Pedagogicznych szkół wchodzących w skład Zespołu;
wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą Prawo
oświatowe.
2. Dyrektor Zespołu kieruje bieżącą działalnością Zespołu, reprezentuje go na zewnątrz. Jest
bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole.
1)
2)
3)
4)

3. Dyrektor Zespołu kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
a w szczególności:
1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)

14)
15)

kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości
pracy;
przewodniczy Radzie Pedagogicznej Zespołu i Radom Pedagogicznym poszczególnych
szkół, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rad oraz jest odpowiedzialny za
zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem
i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny szkół wchodzących w skład Zespołu,
w tym po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej danej szkoły i Rady Rodziców,
wyznacza przedmioty, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym;
sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu;
dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolne zestawy
podręczników, które będą obowiązywały w szkołach od początku następnego roku
szkolnego;
ustala, w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, po
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców danej szkoły, jeden podręcznik do przedmiotu, który
będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;
współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
stwarza warunki do działania w Zespole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkół;
udziela na wniosek rodziców po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na
spełnianie obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania;
organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych
w odrębnych przepisach;
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16) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne na
zasadach określonych w odrębnych przepisach;
17) zawiadamia dyrektorów szkół podstawowych o spełnianiu przez uczniów obowiązku
szkolnego, zamieszkałych w obwodzie tych szkół. W przypadku niespełnienia obowiązku
nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor zawiadamia
odpowiednią gminę o niespełnianiu obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na jej
terenie;
18) na udokumentowany wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego;
19) zawiadamia przedstawiciela jednostki samorządowej (wójta, burmistrza, prezydenta
miasta), na terenie której mieszka uczeń Zespołu lub słuchacz kwalifikacyjnego kursu
zawodowego, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły wchodzącej w skład
Zespołu w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oraz informuje odpowiednio jednostkę organu
terytorialnego o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki w terminie 14 dni od daty
powstania tych zmian;
20) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym zawody, w których kształci Zespół, po
uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym
zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz nawiązaniu współpracy z pracodawcą
lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest
związana z danym zawodem lub branżą, w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń
obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie; informuje
w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym
okręgową komisję egzaminacyjną;
21) dopuszcza do użytku szkolne programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Rady
Pedagogiczne szkół wchodzących w skład Zespołu. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny
za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej
kształcenia ogólnego;
22) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły problemowozadaniowe;
23) zwalnia uczniów z WF-u bądź wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych,
informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
24) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie
z zasadami określonymi w statutach szkół;
25) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły
przypadkach określonych w niniejszym statucie;
26) skreśla ucznia z listy uczniów, na zasadach określonych w statutach szkół wchodzących
w skład Zespołu;
27) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
28) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
i religijnej uczniom;
29) współdziała ze szkołami wyższymi w sprawie organizacji praktyk studenckich.
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4. Dyrektor Zespołu organizuje działalność Zespołu, a w szczególności:
1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) wyznacza, w miarę potrzeb, w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach
dni wolne od zajęć;
5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;
6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie
zdrowia uczniów;
7) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w sytuacjach wystąpienia w kolejnych dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć
temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00 i informuje o tym organ sprawujący
nadzór pedagogiczny. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem
determinującym decyzje Dyrektora Zespołu;
8) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań w poszczególnych
szkołach w szczególności należytego stanu higieniczno–sanitarnego, bezpiecznych
warunków pobytu uczniów w budynku Zespołu i na terenie Zespołu;
9) zapewnia warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
10) dba o właściwe wyposażenie Zespołu w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
11) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości
o estetykę i czystość;
12) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Zespołu;
13) opracowuje projekt planu finansowego Zespołu i przedstawia go celem zaopiniowania
Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
14) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu; ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
15) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu
technicznego urządzeń wokół budynku;
16) za zgodą organu prowadzącego, w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych Zespołu
tworzy stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze;
17) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
18) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Zespołu;
19) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Zespołu
zgodnie z odrębnymi przepisami;
20) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
5. Dyrektor Zespołu prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorom i innym pracownikom na stanowiskach
kierowniczych;
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3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych w oparciu o opracowane
przez siebie kryteria oceny;
decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy na
stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządu terytorialnego do służby
przygotowawczej;
organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na
stanowiskach urzędniczych w Zespole;
opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
i pracownikom administracji i obsługi Zespołu;
występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
i pracowników;
udziela urlopów zgodnie z ustawami Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy;
załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez
organ prowadzący;
dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych;
współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania
i zatwierdzania;
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

6. Dyrektor Zespołu sprawuje opiekę nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskimi;
2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu Zespołu
i statutów szkół wchodzących w skład Zespołu;
3) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania
pomocy materialnej na zakup podręczników;
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki
medycznej w szkole.
§ 6. Dyrektor Zepołu prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze przez niego ustalonym.
Dyrektor Zespołu współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny
w zakresie określonym ustawą Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi do ustawy.
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Rozdział 2
Rada Pedagogiczna
§ 7. W Zespole działają Rady Pedagogiczne, które tworzą Radę Pedagogiczną Zespołu:
1) Rada Pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie;
2) Rada Pedagogiczna Szkoły Muzycznej I stopnia;
3) Rada Pedagogiczna XI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych.
§ 8. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor Zespołu oraz wszyscy nauczyciele
i nauczyciele-wychowawcy zatrudnieni w Zespole.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
Datę i godzinę obrad Rady Pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości
zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem. W przypadkach wyjątkowych
termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do
wykonywania swoich zadań zastępcę.
5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek obrad.
Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do
przewodniczącego Rady. Każdy członek Rady Pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi
mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również
otrzymania wyjaśnień.
6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – również przedstawiciele pracodawców, organizacji
pracodawców, samorządu gospodarczego lub innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń
lub samorządów zawodowych oraz sektorowych rad do spraw kompetencji.
W zebraniach Rady Pedagogicznej na wniosek Dyrektora Zespołu może wziąć udział
higienistka szkolna celem przedstawienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji
zdrowia uczniów - z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie zdrowia uczniów.
7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po
zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
§ 9. 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1)
2)
3)

uchwala regulamin swojej działalności;
zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego;
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uchwala statut Zespołu i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy
Zespołu.
2. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1) opiniuje organizację pracy Zespołu;
2) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora Zespołu;
3) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji,
których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
4) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora;
5) opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy.
4)
5)

3. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Zespołu lub
z innych funkcji kierowniczych w Zespole;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu;
4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Zespołu;
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Zespołu i występuje z wnioskami do organu
prowadzącego;
6) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach Zespołu,
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
7) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim
o zmianę nazwy Zespołu i nadanie imienia Zespołu;
8) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
9) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu;
10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
11) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu
nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
5. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi
funkcje kierownicze w Zespole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na
takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
7. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest
ostateczne.
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§ 10. 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Księgę protokołów przechowuje się
w archiwum szkoły zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną.
2. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:
1) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego Rady oraz osoby
sporządzającej protokół;
2) stwierdzenie prawomocności obrad;
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
4) listę obecności nauczycieli;
5) uchwalony porządek obrad;
6) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych
i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;
7) przebieg głosowania i jej wyniki;
8) podpis przewodniczącego i protokolanta.
3. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę,
protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty
złożone do przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
4. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.
5. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia
zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.
6. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
§ 11. Rady Pedagogiczne poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu zachowują
swoją odrębność w zakresie:
1) uchwalania regulaminu swojej działalności;
2) podejmowania uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowania decyzji o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po
uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
zgody rodziców;
4) wyrażania zgody na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców
(prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności
nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia
edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
5) możliwości (za wyjątkiem Szkoły Muzycznej) promowania jeden raz w ciągu danego
etapu edukacyjnego ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć
edukacyjnych;
6) zatwierdzania planu pracy szkoły na każdy rok szkolny;
7) ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
8) uchwalania zmian w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu;
9) ustalania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły .
10) opiniowania organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
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11) opiniowania programów z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach przed
dopuszczeniem do użytku szkolnego;
12) opiniowania wykazu przedmiotów, które są realizowane w szkole w zakresie
rozszerzonym;
13) opiniowania propozycji Wicedyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin
ponadwymiarowych;
14) wskazywania sposobu dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty, egzaminu dojrzałości i egzaminu zawodowego do rodzaju
niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego;
15) opiniowania wniosków Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień;
16) opiniowania podjęcia działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych
organizacji, których celem jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i innowacyjnej szkoły;
17) opiniowania kandydatów na stanowisko wicedyrektora Zespołu lub inne pedagogiczne
stanowiska kierownicze;
18) opiniowania wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie
problemów ucznia, w przypadku braku efektywności udzielanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, po wcześniejszej zgodzie rodzica/prawnego opiekuna.
19) możliwości występowania z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji
Wicedyrektora Zespołu, kierującego daną szkołą lub z innych funkcji kierowniczych w
szkole;
20) uczestniczenia w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
21) głosowania nad wotum nieufności dla Wicedyrektora Zespołu kierującego daną szkołą,
22) uczestniczenia w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
23) rozpatrywania wniosków i opinii samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach
szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
Rozdział 3
Rada Rodziców
§ 12. W Zespole działają Rady Rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. W skład
Rady Rodziców wchodzą:
1) Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie;
2) Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia.
§ 13. 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Zespołu oraz
podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Zespołu i szkół
wchodzących w skład Zespołu.
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2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
3. Rady Rodziców porozumiewają się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
4. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Zespołu.
5. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji
celów i zadań Zespołu;
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Zespołu, a także ustalanie
zasad użytkowania tych funduszy;
3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Zespołu, rzeczywistego
wpływu na działalność Zespołu, wśród nich zaś:
a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Zespołu, szkole
wchodzącej w skład Zespołu i w oddziale, uzyskania w każdym czasie rzetelnej
informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
b) znajomość statutów Zespołu i szkół wchodzących w skład Zespołu, regulaminów
szkolnych i Zespołu,
c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Zespołu,
e) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Zespołu, organu
prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu.
7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) Programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego
przez nauczycieli,
b) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo profilaktycznego, programy te ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Zespołu
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania w Zespole;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu;
4) opiniowanie decyzji Dyrektora Zespołu o dopuszczeniu do działalności w Zespole
stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
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wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Zespołu;
5) opiniowanie pracy nauczyciela do oceny pracy nauczyciela. Rada Rodziców przedstawia
swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o dokonywanej ocenie pracy. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
6) opiniowanie ustalonych przez Dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych
w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.
8. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania Zespołem lub
szkołami wchodzącymi w skład Zespołu, których opiniowanie jest ustawową kompetencją
Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej
z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy
w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.
9. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do Dyrektora Zespołu o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem
nauczyciela stażysty;
2) występować do Dyrektora Zespołu, innych organów Zespołu, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkolnych;
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko Dyrektora Zespołu;
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
10. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji
konkursowej na Dyrektora Zespołu.
11. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy rady rodziców określa regulamin.
Rozdział 4
Samorząd Uczniowski
§ 14. 1. W Zespole działają Samorządy Uczniowskie poszczególnych szkół wchodzących
w skład Zespołu, zwane dalej Samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie danych szkół wchodzących w skład Zespołu. Organy
Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określają regulaminy uchwalane przez
ogół uczniów danego samorządu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu i szkół wchodzących
w skład Zespołu, w których działa samorząd.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej Zespołu, Radzie Pedagogicznej szkoły,
w której działa Samorząd, Dyrektorowi Zespołu oraz Wicedyrektorowi Zespołu kierującego
szkołą, w której działa Samorząd wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu i szkoły,
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
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1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań;
prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem;
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
opiniowania organizacji Zespołu, a szczególności dni wolnych od zajęć;
prawo opiniowania długości przerw międzylekcyjnych oraz organizacji przerwy
umożliwiającej uczniom spożycie posiłku na terenie szkoły.

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi Zespołu.
7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się
do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi
niezwłocznej.
8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Zespołu — pracę nauczycieli
Zespołu, dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.
9. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20%
uczniów tworzących dany samorząd.
10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę:
1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów — wraz z propozycjami kandydatów
do objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi
Zespołu;
2) Dyrektor Zespołu może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród
uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym
funkcje kierownicze w Zespole;
3) jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu;
4) wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;
5) regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w Zespole
stosuje się odpowiednio.
Rozdział 5
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Zespołu
§ 15. 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną Zespołu lub szkoły wchodzącej
w skład Zespołu, a Radą Rodziców:
1)

prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do
Dyrektora Zespołu;
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2)
3)
4)

przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem
każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
Dyrektor Zespołu podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony
sporu;
o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje zainteresowanych na
piśmie w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest Dyrektor Zespołu,
powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym
przedstawicielu organów Zespołu, z tym, że Dyrektor Zespołu wyznacza swojego
przedstawiciela do pracy w zespole.
3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako
rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu
prowadzącego.
5. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach
poszczególnych organów Zespołu organizuje Dyrektor Zespołu.
DZIAŁ III
Organizacja szkoły
§ 16. 1. W Zespole tworzy się stanowiska wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze.
Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu
opinii organu prowadzącego, rady pedagogicznej.
2. Dla stanowisk kierowniczych Dyrektor Zespołu opracowuje szczegółowy przydział
czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i organizacją Zespołu.
Rozdział 1
Biblioteka szkolna
§ 17. 1. W Zespole działa biblioteka. Biblioteka jest:
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach
prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad
zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
2) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla nauczycieli, rodziców i absolwentów
studentów, których prace licencjackie lub magisterskie dotyczą tematyki osób z dysfunkcją
wzroku.
2. Zadaniem biblioteki Zespołu jest:
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
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obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,
prowadzenie działalności informacyjnej;
zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów
do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
10) organizacja wystaw okolicznościowych i konkursów.
2)
3)
4)
5)
6)
7)

3. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów,
kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w Zespole
programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Zespołu.
4. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki
przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli
określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki.
5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Zespołu, który:
1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki,
bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
2) zatrudnia
bibliotekarzy
z
odpowiednimi
kwalifikacjami
bibliotekarskimi
i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do
doskonalenia zawodowego;
3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność
biblioteki;
4) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;
5) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu
edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w Zespole;
6) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy
zmianie bibliotekarza;
7) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
6. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności
i planie pracy biblioteki.
7. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Zespołu lub dotowane przez Radę Rodziców
i innych ofiarodawców.
Rozdział 2
Stołówka
§ 18. 1.W Zespole zgodnie z odrębnymi przepisami funkcjonuje stołówka.
2. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu.
3. Organizację i funkcjonowanie stołówki określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.
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Rozdział 3
Zespoły nauczycielskie
§ 19. 1. Dyrektor Zespołu w przypadku Zespołu, wicedyrektor Zespołu w przypadku
poszczególnej szkoły, może powołać zespół nauczycielski – stały lub doraźny.
2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
1) planowania i organizacji procesów zachodzących w Zespole i szkołach wchodzących
w skład Ośrodka;
2) koordynowania działań w Zespole i szkołach wchodzących w skład Zespołu;
3) zwiększenia skuteczności działania;
4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed Zespołem, szkołami wchodzącymi
w skład Zespołu i nauczycielami;
5) doskonalenia umiejętności indywidualnych;
6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
7) doskonalenia współpracy zespołowej;
8) wymiany doświadczeń między nauczycielami;
9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania
i organizacji;
10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomocy tym, którzy mają trudności
w wykonywaniu zadań;
11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli.
3. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor Zespołu lub
wicedyrektor Zespołu może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego
w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju
przydzielonych zajęć.
4. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.
5. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje Dyrektor Zespołu lub wicedyrektor Zespołu.
Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje Dyrektor
Zespołu lub wicedyrektor Zespołu na wniosek członków zespołu. Dyrektor ma prawo nie
uwzględnić wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające
terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona
w sprawie.
6. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy Dyrektorowi
Zespołu lub wicedyrektorowi Zespołu w terminie do 20 września każdego roku szkolnego. Plan
pracy zatwierdza Dyrektor Zespołu lub wicedyrektor Zespołu.
7. Zebrania są protokółowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy
analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń
lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.
8. Przewodniczący przedkłada Dyrektorowi Zespołu lub wicedyrektorowi Zespołu
sprawozdanie z prac zespołu na koniec roku szkolnego.
9. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.
10. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.
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11. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań,
komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy
własnej
DZIAŁ IV
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu
Rozdział 1
Zadania nauczycieli
§ 20. Zakres zadań nauczycieli Zespołu określa odpowiednio Statut Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, Szkoły Muzycznej I
stopnia oraz XI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Krakowie.
Rozdział 2
Pracownicy administracji i obsługi w szkole
§ 21. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Zespole są pracownikami samorządowymi
i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Pracownik zatrudniony w Zespole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres
obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest
potwierdzane podpisem pracownika.
3. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:
1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów;
2) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi, udziału
w życiu Zespołu;
3) wnoszenia wniosków, uwag, spostrzeżeń do pracy szkół i placówek wchodzących w skład
Zespołu.
4. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do odbycia obowiązkowego szkolenia
z zasad udzielania pierwszej pomocy.
5. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny
Zespołu.
DZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 22. 1.Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Regulaminy określające działalność organów Zespołu oraz szkół wchodzących w skład
Zespołu, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego
statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo oświatowe.
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3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
§ 23. 1. Zmiany w statucie Zespołu mogą być dokonywane z inicjatywy:
1) Dyrektora Zespołu jako przewodniczącego rady pedagogicznej Zespołu;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) rady rodziców;
4) organu prowadzącego szkołę;
5) oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej Zespołu.
2. Rada pedagogiczna Zespołu uchwala zmiany i nowelizacje do statutu Zespołu.
§ 24. Dyrektor Zespołu ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych
w statucie.
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