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Podstawy prawne: 

Niniejszy Statut Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków, zwany dalej statutem 

opracowany został w oparciu o przepisy: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148). 

2. Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z póź. zm.). 
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Rozdział I  

Informacje o Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków  

§ 1. 
1. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków, zwany dalej „zespołem” nosi 

nazwę: Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków. 

§ 2. 

2. Zespół jest placówką niepubliczną, której siedziba mieści się w Radzionkowie przy  

ul. Knosały 113.   

3. Zespół tworzą:  

1) Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa, ul. Knosały 113, 41-922 Radzionków, zwana dalej szkołą;  

2) Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków Niepubliczne Liceum 

Ogólnokształcące, ul. Knosały 113, 41-922 Radzionków, zwane dalej liceum.  

4. Organem prowadzącym zespół jest Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

Radzionków z siedzibą przy ul. Knosały 113, 41-922 Radzionków.  

5. Zespół jest samorządową jednostką budżetową. 

6. Zespół używa pieczęci: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków. 
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Rozdział II 

Informacje o Zespole  

§ 3. 

1. Dyrektor zespołu jest jednocześnie dyrektorem Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w 

Katowicach.  
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Rozdział III 

Cele i zadania zespołu  

§ 4. 

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz w Ustawie z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz przepisach 

wykonawczych.  

2. Statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu szczegółowo precyzują 

zadania, cele i sposób ich realizacji.  

3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm).  
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Rozdział IV  

Organy zespołu  

§ 5. 

1. Organami zespołu są: 

1) dyrektor zespołu, 

2) wicedyrektor ds. sportowych, 

3) wicedyrektor ds. dydaktycznych, 

4) Rada Pedagogiczna, 

5) Samorząd Uczniowski. 

2. Dyrektor zatrudnia w szkole także: 

1) kierownika ds. administracji, 

2) koordynatorów ds. szkoleniowych. 

3. W skład Rady Pedagogicznej zespołu wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa i 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcącego. 

4. W skład Samorządu Uczniowskiego zespołu wchodzą uczniowie Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego. 

§ 6. 

1. Dyrektor zespołu w szczególności:  

1) kieruje działalnością zespołu oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami oraz stwarza warunki 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 

prozdrowotne, 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej zespołu, podjęte w ramach jej 

kompetencji stanowiących, 

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez zespół, 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizowaniu praktyk pedagogicznych, 

8) stwarza warunki do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 
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form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

zespołu, 

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia;  

10) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem 

dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i 

młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem 

właściwej realizacji tej opieki, 

11) zapewnia optymalne warunki do realizacji statutowych celów i zadań zespołu, 

dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy, 

12) opracowuje arkusz organizacyjny zespołu, 

13) odpowiada za działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz 

realizację zadań edukacyjnych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych, 

14) przewodniczy Radzie Pedagogicznej zespołu, 

15) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników zespołu: 

a) powierza stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze i 

odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, 

b) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom zespołu, 

c) przyznaje nagrody i wyróżnienia oraz wymierza kary uczniom i 

wychowankom zespołu, 

d) może występować z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej zespołu, w sprawie odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników zespołu, 

e) dba o powierzone mienie. 

2. Dyrektor zespołu odpowiada w szczególności za: 

1) poziom uzyskiwanych wyników nauczania, 

2) właściwą organizację zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów; 

3) zgodność funkcjonowania zespołu z przepisami prawa, niniejszego statutu oraz 

statutów szkoły i placówki wchodzących w skład zespołu, 

4) bezpieczne i higieniczne warunki w szkole i placówce wchodzących w skład 

zespołu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa zajęciach 

organizowanych poza zespołem, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
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5) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

6) właściwe zabezpieczenie i stosowanie pieczęci i druków ścisłego 

zarachowania, 

7) stan majątku zespołu. 

§ 7. 

1. Rada Pedagogiczna zespołu wykonuje zadania i kompetencje określone w Ustawie 

Prawo oświatowe i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy zespołu przedkładanych przez dyrektora, 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych 

przedkładanych z pozytywną opinią organu prowadzącego, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia  zawodowego nauczycieli, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w 

celu doskonalenia pracy szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna zespołu opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, 

2) może opiniować wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień, 

3) propozycje dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

4. W szkole i liceum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.  

5. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie zespołu.  

6. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

7. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.  

8. Zadania i kompetencje samorządu uczniowskiego: 

1) samorząd uczniowski występuje do dyrektora szkoły o powołanie opiekuna, 
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2) organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów w szkole. Samorząd 

jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów, 

3) plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi w celu 

uzyskania akceptacji, 

4) samorząd może przedstawiać dyrektorowi szkoły oraz pozostałym organom 

szkoły propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły, 

5) tworzenie i działanie samorządu ma wymiar wychowawczo - profilaktyczny i 

powinno być spójne ze statutem szkoły, 

6) szczegółowe przepisy samorządu reguluje Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego. 
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Rozdział V 

Organizacja zespołu  

§ 8. 

1. Organizację pracy szkoły oraz liceum wchodzących w skład zespołu określają 

odpowiednio ich statuty.  
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Rozdział VI 

Nauczyciele i inni pracownicy zespołu  

§ 9. 

1. W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, 

określają odrębne przepisy.  

3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników niebędących nauczycielami 

sporządza dyrektor zespołu.  

4. Zakres zadań nauczycieli określają statuty szkoły i liceum.  

5. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły i liceum wchodzących w skład 

zespołu oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.  
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Rozdział VII 

Uczniowie zespołu 

§ 10. 

1. Zasady rekrutacji uczniów i wychowanków określają statuty szkoły i liceum.  

2. Prawa i obowiązki uczniów określają wskazane w ust. 1 statuty.  
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Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe  

§ 11. 

1. Szkoła i liceum, wchodzące w skład zespołu, używają pieczęci zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

2. Tablice i pieczęcie jednostek wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę zespołu  

i nazwę placówki.  

3. Jednostki wchodzące w skład zespołu prowadzą i przechowują dokumentację na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

4. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia 

zawarte w statutach połączonych jednostek. 

5. Statut zespołu wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 


