UCHWAŁA NR XLV/589/12
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie nadania statutów Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 al. Kijowska 3,
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 ul. Lipińskiego 2,
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 ul. Strąkowa 3a,
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 ul. Żabia 20,
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 os. Słoneczne 12
w Krakowie.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 62 ust. 3 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uchwały nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół
ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie - Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1, al. Kijowska 3 w brzmieniu
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Nadaje się statut Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 w brzmieniu
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Nadaje się statut Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3, ul. Strąkowa 3 a w brzmieniu
załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Nadaje się statut Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20 w brzmieniu
załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Nadaje się statut Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5, os. Słoneczne 12 w brzmieniu
załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 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
Józef Pilch
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/589/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 maja 2012 r.
Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.),
rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z póź. zm.), rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z póź. zm.) oraz ustawa
z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póź. zm.)
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1, zwanego dalej Zespołem, wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12,
2. Gimnazjum Integracyjne nr 15.
§ 2. 1. Siedzibą Zespołu jest Miasto Kraków, al. Kijowska 3.
2. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
4. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9.
§ 3. 1. Pełna nazwa Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu ma następujące brzmienie:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12
30-079 Kraków, al. Kijowska 3.
2. Pełna nazwa Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu ma następujące brzmienie:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1
Gimnazjum Integracyjne nr 15
30-079 Kraków, al. Kijowska 3.
Rozdział II.
Organy Zespołu
§ 4.
Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu, będący jednocześnie dyrektorem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład
Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna, której członkami są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach wchodzących w skład
Zespołu,
3) Rada Rodziców, będąca reprezentantem rodziców wszystkich uczniów uczęszczających do szkół wchodzących
w skład Zespołu,
4) Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół wchodzący w skład Zespołu,
5) Rada Szkoły, którą tworzą nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli, rodzice wybrani przez ogół rodziców
i uczniowie wybrani przez ogół uczniów (ich udział nie jest obowiązkowy).
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§ 5.
Dyrektor Zespołu:
1) kieruje działalnością Zespołu, jednoosobowo reprezentuje go w stosunkach zewnętrznych,
2) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę Zespołu,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju,
5) kontroluje realizację obowiązku szkolnego,
6) pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
7) odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg zewnętrznego sprawdzianu i egzaminu Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej przeprowadzonych w szkole,
8) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
9) Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Zespołu niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego Zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
10) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkołach nauczycieli i pracowników nie będących
nauczycielami,
11) w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkół wchodzących w skład Zespołu,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
c) występowania z wnioskami, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników Zespołu.
12) opracowuje arkusze organizacyjne szkoły podstawowej i gimnazjum i przedkłada je do zatwierdzenia
organowi prowadzącemu,
13) sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości
i gospodarności,
14) w przypadku, gdy Zespół liczy co najmniej 12 oddziałów, powołuje wicedyrektora i określa szczegółowy
zakres jego obowiązków,
15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
§ 6. 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za
zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu, po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów ,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich
projektów przez Radę Szkoły,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
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2) projekt planu finansowego,
3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Zespole i odwołania ich z tych funkcji.
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie w związku z podejmowaniem uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, po zakończeniu
rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Zespołu, organu prowadzącego Zespół
lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu i przedstawia go do uchwalenia Radzie Zespołu.
7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego
Zespołu. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy jej członków.
9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane.
10. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
§ 7.
Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we
wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wynikiem
szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu,
6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
§ 8. 1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do
szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej, Dyrektora Zespołu, z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw Zespołu.
5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
6. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.
§ 9. 1. W Zespole może działać Rada Szkoły.
2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu, a także:
1) uchwala statut szkoły,
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego rachunku dochodów własnych szkół wchodzących
w skład Zespołu i opiniuje projekt planu finansowego szkół wchodzących w skład Zespołu ,
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3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem z wnioskami o zbadanie
i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
4) opiniuje plan pracy szkół wchodzących w skład Zespołu, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz inne sprawy istotne dla szkoły,
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Zespołu i występuje z wnioskami do Dyrektora, do Rady
Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych
i przedmiotów nadobowiązkowych,
6) w celu wspierania działalności statutowej Zespołu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz
innych źródeł.
§ 10. 1. Każdy z organów Zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji, określonych ustawą o systemie oświaty i wewnętrznymi regulaminami.
2. Organy te mają obowiązek współdziałania między sobą. Organem koordynującym tę współpracę jest
Dyrektor szkoły.
3. W razie zaistnienia sporów miedzy organami Zespołu, głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ich
rozstrzygnięcia na terenie szkoły. Organy miedzy sobą ustalają formy i sposoby ich rozstrzygnięcia.
4. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu, organy mogą zwrócić się w zależności od
rodzaju sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny o rozstrzygnięcie sporu. Tak
podjęte rozstrzygnięcie jest ostateczne i wiążące strony.
Rozdział III.
Gospodarka finansowa Zespołu
§ 11. 1. Dyrektor Zespołu odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych Zespołu i ich
zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.
2. W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący Zespół prawa
zatwierdzenia rocznych planów finansowych szkół przez organy wykonawcze organu prowadzącego Zespół,
dyrektor Zespołu odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do
zatwierdzenia.
3. W razie korzystania przez Zespół z obsługi świadczonej przez powołane na mocy odrębnych przepisów
jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkoły, jednostki te mogą udzielać pomocy dyrektorowi Zespołu
w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu, o którym mowa
w ust. 2, wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym Zespół ponosi Dyrektor Zespołu.
4. Zasady przewidziane w ust. 1 - 2 stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian w rocznym planie
finansowym Zespołu.
§ 12. 1. Dyrektor Zespołu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. zgodne z zapisami rocznego
planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi Zespołu, a w szczególności za:
1) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego
i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,
2) terminowe rozliczanie, za pomocą stosownych dokumentów, z organem prowadzącym zespół ze środków
otrzymanych z budżetu tego organu,
3) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych przy zakupie towarów, usług
i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymywanych od organu prowadzącego, objętych rocznym
planem finansowym zespołu.
2. Dyrektor Zespołu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne
gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem Zespołu.
3. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1-2 Dyrektor Zespołu podlega nadzorowi organu prowadzącego
Zespół,
na
zasadach
wynikających
z odrębnych
przepisów.
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Rozdział IV.
Postanowienia końcowe
§ 13. Każda ze szkół, wchodzących w skład Zespołu, posiada odrębny statut.
§ 14. Sprawy nie uregulowane statutem Zespołu rozstrzygają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.
§ 15. Każda ze szkół, wchodzących w skład Zespołu, posiada pieczęć urzędową odrębną dla szkół
wchodzących w skład Zespołu.
§ 16. Zespół może posiadać własny sztandar.
§ 17. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane tylko w trybie właściwym do jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/589/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 maja 2012 r.
Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 w Krakowie
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.),
rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z póź. zm.), rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z póź. zm.) oraz ustawa
z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póź. zm.).
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, zwanego dalej Zespołem, wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151,
2. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 23.
§ 2. 1. Siedzibą Zespołu jest Miasto Kraków, ul. Lipińskiego 2.
2. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
4. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9.
§ 3. 1. Pełna nazwa Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu ma następujące brzmienie:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151
30-349 Kraków, ul. Lipińskiego 2.
2. Pełna nazwa Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu ma następujące brzmienie:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 23
30-349 Kraków, ul. Lipińskiego 2.
Rozdział II.
Organy Zespołu
§ 4.
Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu, będący jednocześnie dyrektorem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład
Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna, której członkami są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach wchodzących w skład
Zespołu,
3) Rada Rodziców, będąca reprezentantem rodziców wszystkich uczniów uczęszczających do szkół wchodzących
w skład Zespołu,
4) Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół wchodzący w skład Zespołu,
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5) Rada Szkoły, którą tworzą nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli, rodzice wybrani przez ogół rodziców
i uczniowie wybrani przez ogół uczniów (ich udział nie jest obowiązkowy).
§ 5.
Dyrektor Zespołu:
1) kieruje działalnością Zespołu, jednoosobowo reprezentuje go w stosunkach zewnętrznych,
2) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę Zespołu,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju,
5) kontroluje realizację obowiązku szkolnego,
6) pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
7) odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg zewnętrznego sprawdzianu i egzaminu Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej przeprowadzonych w szkole,
8) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
9) Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Zespołu niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego Zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
10) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkołach nauczycieli i pracowników nie będących
nauczycielami,
11) w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkół wchodzących w skład Zespołu,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
c) występowania z wnioskami, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników Zespołu.
12) opracowuje arkusze organizacyjne szkoły podstawowej i gimnazjum i przedkłada je do zatwierdzenia
organowi prowadzącemu,
13) sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości
i gospodarności,
14) w przypadku, gdy Zespół liczy co najmniej 12 oddziałów, powołuje wicedyrektora i określa szczegółowy
zakres jego obowiązków,
15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
§ 6. 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za
zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu, po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów ,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich
projektów przez Radę Szkoły,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
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4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego,
3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Zespole i odwołania ich z tych funkcji.
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie w związku z podejmowaniem uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, po zakończeniu
rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Zespołu, organu prowadzącego Zespół
lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu i przedstawia go do uchwalenia Radzie Zespołu.
7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego
Zespołu. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy jej członków.
9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane.
10. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
§ 7.
Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we
wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wynikiem
szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu,
6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
§ 8. 1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do
szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej, Dyrektora Zespołu, z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw Zespołu.
5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
6. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.
§ 9. 1. W Zespole może działać Rada Szkoły.
2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu, a także:
1) uchwala statut szkoły,
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2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego rachunku dochodów własnych szkół wchodzących
w skład Zespołu i opiniuje projekt planu finansowego szkół wchodzących w skład Zespołu ,
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem z wnioskami o zbadanie
i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
4) opiniuje plan pracy szkół wchodzących w skład Zespołu, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz inne sprawy istotne dla szkoły,
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Zespołu i występuje z wnioskami do Dyrektora, do Rady
Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych
i przedmiotów nadobowiązkowych,
6) w celu wspierania działalności statutowej Zespołu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz
innych źródeł.
§ 10. 1. Każdy z organów Zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji, określonych ustawą o systemie oświaty i wewnętrznymi regulaminami.
2. Organy te mają obowiązek współdziałania między sobą. Organem koordynującym tę współpracę jest
Dyrektor szkoły.
3. W razie zaistnienia sporów miedzy organami Zespołu, głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ich
rozstrzygnięcia na terenie szkoły. Organy miedzy sobą ustalają formy i sposoby ich rozstrzygnięcia.
4. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu, organy mogą zwrócić się w zależności od
rodzaju sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny o rozstrzygnięcie sporu. Tak
podjęte rozstrzygnięcie jest ostateczne i wiążące strony.
Rozdział III.
Gospodarka finansowa Zespołu
§ 11. 1. Dyrektor Zespołu odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych Zespołu i ich
zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.
2. W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący Zespół prawa
zatwierdzenia rocznych planów finansowych szkół przez organy wykonawcze organu prowadzącego Zespół,
dyrektor Zespołu odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do
zatwierdzenia.
3. W razie korzystania przez Zespół z obsługi świadczonej przez powołane na mocy odrębnych przepisów
jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkoły, jednostki te mogą udzielać pomocy dyrektorowi Zespołu
w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu, o którym mowa
w ust. 2, wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym Zespół ponosi Dyrektor Zespołu.
4. Zasady przewidziane w ust. 1 - 2 stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian w rocznym planie
finansowym Zespołu.
§ 12. 1. Dyrektor Zespołu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. zgodne z zapisami rocznego
planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi Zespołu, a w szczególności za:
1) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego
i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,
2) terminowe rozliczanie, za pomocą stosownych dokumentów, z organem prowadzącym zespół ze środków
otrzymanych z budżetu tego organu,
3) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych przy zakupie towarów, usług
i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymywanych od organu prowadzącego, objętych rocznym
planem finansowym zespołu.
2. Dyrektor Zespołu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne
gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem Zespołu.
3. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1-2 Dyrektor Zespołu podlega nadzorowi organu prowadzącego
Zespół, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
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Rozdział IV.
Postanowienia końcowe
§ 13. Każda ze szkół, wchodzących w skład Zespołu, posiada odrębny statut.
§ 14. Sprawy nie uregulowane statutem Zespołu rozstrzygają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.
§ 15. Każda ze szkół, wchodzących w skład Zespołu, posiada pieczęć urzędową odrębną dla szkół
wchodzących w skład Zespołu.
§ 16. Zespół może posiadać własny sztandar.
§ 17. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane tylko w trybie właściwym do jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/589/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 maja 2012 r.
Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.),
rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z póź. zm.), rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z póź. zm.) oraz ustawa
z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póź. zm.).
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3, zwanego dalej Zespołem, wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158,
2. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 25.
§ 2. 1. Siedzibą Zespołu jest Miasto Kraków, ul. Strąkowa 3a.
2. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
4. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9.
§ 3. 1. Pełna nazwa Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu ma następujące brzmienie:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158
30-410 Kraków, ul. Strąkowa 3a.
2. Pełna nazwa Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu ma następujące brzmienie:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 25
30-410 Kraków, ul. Strąkowa 3a.
Rozdział II.
Organy Zespołu
§ 4.
Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu, będący jednocześnie dyrektorem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład
Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna, której członkami są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach wchodzących w skład
Zespołu,
3) Rada Rodziców, będąca reprezentantem rodziców wszystkich uczniów uczęszczających do szkół wchodzących
w skład Zespołu,
4) Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół wchodzący w skład Zespołu,
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5) Rada Szkoły, którą tworzą nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli, rodzice wybrani przez ogół rodziców
i uczniowie wybrani przez ogół uczniów (ich udział nie jest obowiązkowy).
§ 5. Dyrektor Zespołu:
1) kieruje działalnością Zespołu, jednoosobowo reprezentuje go w stosunkach zewnętrznych,
2) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną , finansową
i gospodarczą obsługę Zespołu,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju,
5) kontroluje realizację obowiązku szkolnego,
6) pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
7) odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg zewnętrznego sprawdzianu i egzaminu Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej przeprowadzonych w szkole,
8) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
9) Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Zespołu niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego Zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
10) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkołach nauczycieli i pracowników nie będących
nauczycielami,
11) w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkół wchodzących w skład Zespołu,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
c) występowania z wnioskami, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników Zespołu.
12) opracowuje arkusze organizacyjne szkoły podstawowej i gimnazjum i przedkłada je do zatwierdzenia
organowi prowadzącemu,
13) sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości
i gospodarności,
14) w przypadku, gdy Zespół liczy co najmniej 12 oddziałów, powołuje wicedyrektora i określa szczegółowy
zakres jego obowiązków,
15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
§ 6. 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za
zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu, po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów ,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich
projektów przez Radę Szkoły,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
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1) organizację pracy Zespołu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego,
3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Zespole i odwołania ich z tych funkcji.
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie w związku z podejmowaniem uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, po zakończeniu
rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Zespołu, organu prowadzącego Zespół
lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu i przedstawia go do uchwalenia Radzie Zespołu.
7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego
Zespołu. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy jej członków.
9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane.
10. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
§ 7.
Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we
wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wynikiem
szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu,
6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
§ 8. 1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do
szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej, Dyrektora Zespołu, z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw Zespołu.
5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
6. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.
§ 9. 1. W Zespole może działać Rada Szkoły.
2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu, a także:
1) uchwala statut szkoły,
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2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego rachunku dochodów własnych szkół wchodzących
w skład Zespołu i opiniuje projekt planu finansowego szkół wchodzących w skład Zespołu ,
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem z wnioskami o zbadanie
i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
4) opiniuje plan pracy szkół wchodzących w skład Zespołu, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz inne sprawy istotne dla szkoły,
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Zespołu i występuje z wnioskami do Dyrektora, do Rady
Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych
i przedmiotów nadobowiązkowych,
6) w celu wspierania działalności statutowej Zespołu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz
innych źródeł.
§ 10. 1. Każdy z organów Zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji, określonych ustawą o systemie oświaty i wewnętrznymi regulaminami.
2. Organy te mają obowiązek współdziałania między sobą. Organem koordynującym tę współpracę jest
Dyrektor szkoły.
3. W razie zaistnienia sporów miedzy organami Zespołu, głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ich
rozstrzygnięcia na terenie szkoły. Organy miedzy sobą ustalają formy i sposoby ich rozstrzygnięcia.
4. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu, organy mogą zwrócić się w zależności od
rodzaju sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny o rozstrzygnięcie sporu. Tak
podjęte rozstrzygnięcie jest ostateczne i wiążące strony.
Rozdział III.
Gospodarka finansowa Zespołu
§ 11. 1. Dyrektor Zespołu odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych Zespołu i ich
zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.
2. W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący Zespół prawa
zatwierdzenia rocznych planów finansowych szkół przez organy wykonawcze organu prowadzącego Zespół,
dyrektor Zespołu odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do
zatwierdzenia.
3. W razie korzystania przez Zespół z obsługi świadczonej przez powołane na mocy odrębnych przepisów
jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkoły, jednostki te mogą udzielać pomocy dyrektorowi Zespołu
w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu, o którym mowa
w ust. 2, wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym Zespół ponosi Dyrektor Zespołu.
4. Zasady przewidziane w ust. 1 - 2 stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian w rocznym planie
finansowym Zespołu.
§ 12. 1. Dyrektor Zespołu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. zgodne z zapisami rocznego
planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi Zespołu, a w szczególności za:
1) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego
i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,
2) terminowe rozliczanie, za pomocą stosownych dokumentów, z organem prowadzącym zespół ze środków
otrzymanych z budżetu tego organu,
3) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych przy zakupie towarów, usług
i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymywanych od organu prowadzącego, objętych rocznym
planem finansowym zespołu.
2. Dyrektor Zespołu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne
gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem Zespołu.
3. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1-2 Dyrektor Zespołu podlega nadzorowi organu prowadzącego
Zespół, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
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Rozdział IV.
Postanowienia końcowe
§ 13. Każda ze szkół, wchodzących w skład Zespołu, posiada odrębny statut.
§ 14. Sprawy nie uregulowane statutem Zespołu rozstrzygają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.
§ 15. Każda ze szkół, wchodzących w skład Zespołu, posiada pieczęć urzędową odrębną dla szkół
wchodzących w skład Zespołu.
§ 16. Zespół może posiadać własny sztandar.
§ 17. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane tylko w trybie właściwym do jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/589/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 maja 2012 r.
Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.),
rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z póź. zm.), rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z póź. zm.) oraz ustawa
z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póź. zm.).
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, zwanego dalej Zespołem, wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 148,
2. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32.
§ 2. 1. Siedzibą Zespołu jest Miasto Kraków, ul. Żabia 20.
2. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
4. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9.
§ 3. 1. Pełna nazwa Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu ma następujące brzmienie:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 148
30-809 Kraków, ul. Żabia 20.
2. Pełna nazwa Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu ma następujące brzmienie:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32
30-809 Kraków, ul. Żabia 20.
Rozdział II.
Organy Zespołu
§ 4.
Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu, będący jednocześnie dyrektorem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład
Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna, której członkami są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach wchodzących w skład
Zespołu,
3) Rada Rodziców, będąca reprezentantem rodziców wszystkich uczniów uczęszczających do szkół wchodzących
w skład Zespołu,
4) Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół wchodzący w skład Zespołu,
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5) Rada Szkoły, którą tworzą nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli, rodzice wybrani przez ogół rodziców
i uczniowie wybrani przez ogół uczniów (ich udział nie jest obowiązkowy).
§ 5.
Dyrektor Zespołu:
1) kieruje działalnością Zespołu, jednoosobowo reprezentuje go w stosunkach zewnętrznych,
2) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę Zespołu,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju,
5) kontroluje realizację obowiązku szkolnego,
6) pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
7) odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg zewnętrznego sprawdzianu i egzaminu Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej przeprowadzonych w szkole,
8) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
9) Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Zespołu niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego Zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
10) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkołach nauczycieli i pracowników nie będących
nauczycielami,
11) w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkół wchodzących w skład Zespołu,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
c) występowania z wnioskami, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników Zespołu.
12) opracowuje arkusze organizacyjne szkoły podstawowej i gimnazjum i przedkłada je do zatwierdzenia
organowi prowadzącemu,
13) sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości
i gospodarności,
14) w przypadku, gdy Zespół liczy co najmniej 12 oddziałów, powołuje wicedyrektora i określa szczegółowy
zakres jego obowiązków,
15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
§ 6. 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za
zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu, po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów ,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich
projektów przez Radę Szkoły,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
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4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego,
3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Zespole i odwołania ich z tych funkcji.
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie w związku z podejmowaniem uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, po zakończeniu
rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Zespołu, organu prowadzącego Zespół
lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu i przedstawia go do uchwalenia Radzie Zespołu.
7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego
Zespołu. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy jej członków.
9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane.
10. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
§ 7.
Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we
wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wynikiem
szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu,
6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
§ 8. 1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do
szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej, Dyrektora Zespołu, z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw Zespołu.
5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
6. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.
§ 9. 1. W Zespole może działać Rada Szkoły.
2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu, a także:
1) uchwala statut szkoły,
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2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego rachunku dochodów własnych szkół wchodzących
w skład Zespołu i opiniuje projekt planu finansowego szkół wchodzących w skład Zespołu ,
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem z wnioskami o zbadanie
i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
4) opiniuje plan pracy szkół wchodzących w skład Zespołu, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz inne sprawy istotne dla szkoły,
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Zespołu i występuje z wnioskami do Dyrektora, do Rady
Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych
i przedmiotów nadobowiązkowych,
6) w celu wspierania działalności statutowej Zespołu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz
innych źródeł.
§ 10. 1. Każdy z organów Zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji, określonych ustawą o systemie oświaty i wewnętrznymi regulaminami.
2. Organy te mają obowiązek współdziałania między sobą. Organem koordynującym tę współpracę jest
Dyrektor szkoły.
3. W razie zaistnienia sporów miedzy organami Zespołu, głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ich
rozstrzygnięcia na terenie szkoły. Organy miedzy sobą ustalają formy i sposoby ich rozstrzygnięcia.
4. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu, organy mogą zwrócić się w zależności od
rodzaju sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny o rozstrzygnięcie sporu. Tak
podjęte rozstrzygnięcie jest ostateczne i wiążące strony.
Rozdział III.
Gospodarka finansowa Zespołu
§ 11. 1. Dyrektor Zespołu odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych Zespołu i ich
zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.
2. W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący Zespół prawa
zatwierdzenia rocznych planów finansowych szkół przez organy wykonawcze organu prowadzącego Zespół,
dyrektor Zespołu odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do
zatwierdzenia.
3. W razie korzystania przez Zespół z obsługi świadczonej przez powołane na mocy odrębnych przepisów
jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkoły, jednostki te mogą udzielać pomocy dyrektorowi Zespołu
w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu, o którym mowa
w ust. 2, wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym Zespół ponosi Dyrektor Zespołu.
4. Zasady przewidziane w ust. 1 - 2 stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian w rocznym planie
finansowym Zespołu.
§ 12. 1. Dyrektor Zespołu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. zgodne z zapisami rocznego
planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi Zespołu, a w szczególności za:
1) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego
i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,
2) terminowe rozliczanie, za pomocą stosownych dokumentów, z organem prowadzącym zespół ze środków
otrzymanych z budżetu tego organu,
3) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych przy zakupie towarów, usług
i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymywanych od organu prowadzącego, objętych rocznym
planem finansowym zespołu.
2. Dyrektor Zespołu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne
gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem Zespołu.
3. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1-2 Dyrektor Zespołu podlega nadzorowi organu prowadzącego
Zespół, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
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Rozdział IV.
Postanowienia końcowe
§ 13. Każda ze szkół, wchodzących w skład Zespołu, posiada odrębny statut.
§ 14. Sprawy nie uregulowane statutem Zespołu rozstrzygają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.
§ 15. Każda ze szkół, wchodzących w skład Zespołu, posiada pieczęć urzędową odrębną dla szkół
wchodzących w skład Zespołu.
§ 16. Zespół może posiadać własny sztandar.
§ 17. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane tylko w trybie właściwym do jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/589/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 maja 2012 r.
Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.),
rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z póź. zm.), rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z póź. zm.) oraz ustawa
z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póź. zm.).
Rozdział I.
Podstanowienia ogólne
§ 1.
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5, zwanego dalej Zespołem, wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa Integracyjna 105,
2. Gimnazjum Integracyjne nr 49.
§ 2. 1. Siedzibą Zespołu jest Miasto Kraków, os. Słoneczne 12.
2. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
4. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9.
§ 3. 1. Pełna nazwa Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu ma następujące brzmienie:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 105
31-957 Kraków, os. Słoneczne 12.
2. Pełna nazwa Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu ma następujące brzmienie:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5
Gimnazjum Integracyjne 49
31-957 Kraków, os. Słoneczne 12.
Rozdział II.
Organy Zespołu
§ 4.
Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu, będący jednocześnie dyrektorem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład
Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna, której członkami są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach wchodzących w skład
Zespołu,
3) Rada Rodziców, będąca reprezentantem rodziców wszystkich uczniów uczęszczających do szkół wchodzących
w skład Zespołu,
4) Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół wchodzący w skład Zespołu,
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5) Rada Szkoły, którą tworzą nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli, rodzice wybrani przez ogół rodziców
i uczniowie wybrani przez ogół uczniów (ich udział nie jest obowiązkowy).
§ 5.
Dyrektor Zespołu:
1) kieruje działalnością Zespołu, jednoosobowo reprezentuje go w stosunkach zewnętrznych,
2) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę Zespołu,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju,
5) kontroluje realizację obowiązku szkolnego,
6) pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
7) odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg zewnętrznego sprawdzianu i egzaminu Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej przeprowadzonych w szkole,
8) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
9) Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Zespołu niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego Zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
10) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkołach nauczycieli i pracowników nie będących
nauczycielami,
11) w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkół wchodzących w skład Zespołu,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
c) występowania z wnioskami, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników Zespołu.
12) opracowuje arkusze organizacyjne szkoły podstawowej i gimnazjum i przedkłada je do zatwierdzenia
organowi prowadzącemu,
13) sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości
i gospodarności,
14) w przypadku, gdy Zespół liczy co najmniej 12 oddziałów, powołuje wicedyrektora i określa szczegółowy
zakres jego obowiązków,
15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
§ 6. 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za
zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu, po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów ,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich
projektów przez Radę Szkoły,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
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4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego,
3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Zespole i odwołania ich z tych funkcji.
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie w związku z podejmowaniem uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, po zakończeniu
rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Zespołu, organu prowadzącego Zespół
lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu i przedstawia go do uchwalenia Radzie Zespołu.
7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego
Zespołu. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy jej członków.
9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane.
10. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
§ 7.
Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we
wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wynikiem
szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu,
6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
§ 8. 1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do
szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej, Dyrektora Zespołu, z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw Zespołu.
5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
6. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.
§ 9. 1. W Zespole może działać Rada Szkoły.
2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu, a także:
1) uchwala statut szkoły,
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2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego rachunku dochodów własnych szkół wchodzących
w skład Zespołu i opiniuje projekt planu finansowego szkół wchodzących w skład Zespołu,
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem z wnioskami o zbadanie
i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
4) opiniuje plan pracy szkół wchodzących w skład Zespołu, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz inne sprawy istotne dla szkoły,
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Zespołu i występuje z wnioskami do Dyrektora, do Rady
Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych
i przedmiotów nadobowiązkowych,
6) w celu wspierania działalności statutowej Zespołu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz
innych źródeł.
§ 10. 1. Każdy z organów Zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji, określonych ustawą o systemie oświaty i wewnętrznymi regulaminami.
2. Organy te mają obowiązek współdziałania między sobą. Organem koordynującym tę współpracę jest
Dyrektor szkoły.
3. W razie zaistnienia sporów miedzy organami Zespołu, głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ich
rozstrzygnięcia na terenie szkoły. Organy miedzy sobą ustalają formy i sposoby ich rozstrzygnięcia.
4. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu, organy mogą zwrócić się w zależności od
rodzaju sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny o rozstrzygnięcie sporu. Tak
podjęte rozstrzygnięcie jest ostateczne i wiążące strony.
Rozdział III.
Gospodarka finansowa Zespołu
§ 11. 1. Dyrektor Zespołu odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych Zespołu i ich
zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.
2. W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący Zespół prawa
zatwierdzenia rocznych planów finansowych szkół przez organy wykonawcze organu prowadzącego Zespół,
dyrektor Zespołu odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do
zatwierdzenia.
3. W razie korzystania przez Zespół z obsługi świadczonej przez powołane na mocy odrębnych przepisów
jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkoły, jednostki te mogą udzielać pomocy dyrektorowi Zespołu
w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu, o którym mowa
w ust. 2, wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym Zespół ponosi Dyrektor Zespołu.
4. Zasady przewidziane w ust. 1 - 2 stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian w rocznym planie
finansowym Zespołu.
§ 12. 1. Dyrektor Zespołu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. zgodne z zapisami rocznego
planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi Zespołu, a w szczególności za:
1) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego
i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,
2) terminowe rozliczanie, za pomocą stosownych dokumentów, z organem prowadzącym zespół ze środków
otrzymanych z budżetu tego organu,
3) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych przy zakupie towarów, usług
i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymywanych od organu prowadzącego, objętych rocznym
planem finansowym zespołu.
2. Dyrektor Zespołu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne
gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem Zespołu.
3. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1-2 Dyrektor Zespołu podlega nadzorowi organu prowadzącego
Zespół, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: ZKCHJ-QOGWO-DCMVV-TSNLC-GODQJ. Podpisany
Strona 4

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe
§ 13. Każda ze szkół, wchodzących w skład Zespołu, posiada odrębny statut.
§ 14. Sprawy nie uregulowane statutem Zespołu rozstrzygają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.
§ 15. Każda ze szkół, wchodzących w skład Zespołu, posiada pieczęć urzędową odrębną dla szkół
wchodzących w skład Zespołu.
§ 16. Zespół może posiadać własny sztandar.
§ 17. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane tylko w trybie właściwym do jego uchwalenia.
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