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Załącznik Nr  2 do Uchwały Nr XXXI/248/09 

Rady Miejskiej w Sułkowicach  

z dnia 26 marca 2009 r. 

 

STATUT 

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

w Rudniku 

 

I  Postanowienia  ogólne 
 

§ 1 

 

Podstawę opracowania niniejszego statutu stanowią: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 

2. Wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, a w szczególności: 

1) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61 poz. 624) z późniejszymi zmianami; 

2) Rozporządzenie MENiS z dnia 07 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów  

i sprawdzianów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami. 

3. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z późniejszymi zmianami. 

 

§ 2 

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) „Zespole” bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć Zespół Placówek 

Oświatowych w Rudniku; 

2) „Przedszkolu” bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć Przedszkole 

Samorządowe w Rudniku; 

3) „Szkole” bez bliższego określenia — należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową  

w Rudniku; 

4) „Gimnazjum” bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć Gimnazjum w Rudniku; 

5) „Dyrektorze” — należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych  

w Rudniku; 

6) „Nauczycielach” — należy przez to rozumieć nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy, 

pedagogów zatrudnionych w Przedszkolu, Szkole oraz Gimnazjum;  

7) „Pracownikach” — należy przez to rozumieć pracowników administracyjnych  

i obsługowych zatrudnionych w Przedszkolu, Szkole oraz Gimnazjum; 

8) „Dzieciach” – należy przez to rozumieć wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola; 

9) „Uczniach” — należy przez to rozumieć wszystkich uczniów realizujących obowiązek 

szkolny w Szkole i Gimnazjum; 

10) „Rodzicach” — należy przez to rozumieć rodziców dzieci i uczniów lub ich prawnych 

opiekunów; 

11) „Organie prowadzącym” — należy przez to rozumieć Gminę Sułkowice; 
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12) „Organie sprawującym nadzór pedagogiczny” — należy przez to rozumieć Małopolskiego 

Kuratora Oświaty w Krakowie. 

§ 3 

 

1. Statut jest podstawą prawną działalności Zespołu, a jego postanowienia obowiązują 

Dyrektora, wszystkich Nauczycieli, innych Pracowników, Dzieci, Uczniów i Rodziców. 

2. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim Nauczycielom  

i innym Pracownikom, Uczniom i ich Rodzicom. 

3. Sprawy sporne wynikające ze stosowania Statutu rozstrzyga Dyrektor, a w przypadkach 

szczególnych Organ prowadzący lub Organ nadzorujący w zależności od charakteru sprawy. 

 

II   Nazwa Zespołu 
 

§ 4 
 

1. Nazwa zespołu brzmi: Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku. 

2. Siedzibą zespołu jest Sołectwo Rudnik. 

3. Obwód Zespołu obejmuje swoim zasięgiem Sołectwo Rudnik. 

 

III   Inne informacje o Zespole 
 

§ 5 

 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Sułkowice. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. 

 

§ 6 

 

W skład Zespołu wchodzą: 

1. Przedszkole Samorządowe w Rudniku. 

2. Szkoła Podstawowa w Rudniku. 

3. Gimnazjum w Rudniku. 

§ 7 

 

Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku zakresem działania obejmuje: 

a) wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 3-6 lat, 

b) przygotowanie przedszkolne dzieci w wieku 5 i 6 lat, 

c) nauczanie w zakresie szkoły podstawowej w kl. I-VI, 

d) nauczanie w zakresie gimnazjum kl. I-III. 

 

§ 8 

 

Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Gimnazjum, Szkoły podstawowej i Przedszkola. 

 

§ 9 

 

W Zespole utworzone jest stanowisko zastępcy dyrektora. 
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§ 10 

 

Zastępcę dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii 

Burmistrza Gminy i Rady Pedagogicznej. 

 

§ 11 

 

W Zespole tworzy się wspólną Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą Nauczyciele 

Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

 

§ 12 

 

W Zespole tworzy się wspólną Radę Rodziców, w skład której wchodzą Rodzice Dzieci 

Przedszkola oraz Uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

 

IV  Organy  Zespołu 

 
§ 13 

 
1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

§ 14 

 

Dyrektor Zespołu 
 

1. Dyrektor Szkoły: 

1) przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 

2) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Zespołu; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli i wychowawców; 

4) sprawuje nadzór nad biblioteką szkolną; 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców; 

6) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców w razie ich 

sprzeczności z obowiązującym prawem i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ 

prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny; 

7) powierza stanowisko zastępcy dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 

i Burmistrza  Gminy; 

8) jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Zespole Nauczycieli  

i innych Pracowników (zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie, nagradzanie, ustalanie 

zakresu obowiązków, wymierzanie kar i realizowanie innych zadań określonych  

w Karcie Nauczyciela oraz wynikających z Kodeksu Pracy); 

9) dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe  

i zgodne z prawem wykorzystanie; 

10) dysponuje Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z odrębnymi przepisami  

i odrębnym regulaminem, ustalonym w Zespole; 

11) ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie; 
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12) organizuje działalność Zespołu, w tym m.in.: 

a) opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu, 

b) ustala plan nauczania na cały cykl kształcenia ucznia, 

c) opracowuje tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych, 

d) organizuje pracę Rady  Pedagogicznej, 

e) powierza oddziały uczniowskie wychowawcom, 

f) organizuje oddziały uczniowskie, 

g) dopuszcza do użytku szkolnego programy własne nauczycieli, 

h) aprobuje szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

i) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 

j) ustala zakresy czynności stałych i doraźnych pracownikom szkoły, w tym przydział 

czynności dodatkowych dla nauczycieli; 

13) kieruje pracą kancelarii w zakresie administracyjno-ekonomicznym; 

14) zapewnia uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły warunki higieniczno-

sanitarne oraz bezpieczeństwo w trakcie nauki i pracy zgodnie z odrębnymi przepisami; 

15) organizuje i kieruje akcją ewakuacyjną w przypadku zagrożenia do czasu przybycia 

odpowiednich służb ratowniczych; 

16) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne  

w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenia 

egzaminu klasyfikacyjnego; 

17) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

18) wydaje polecenia służbowe; 

19) reprezentuje Zespół na zewnątrz; 

20) tworzy Radę Zespołu I kadencji; 

21) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim; 

22) rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy organami; 

23) przestrzega postanowień statutu; 

24) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami; 

25) nadzoruje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i innej zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

26) tworzy właściwą atmosferę pracy opartą na zasadach wzajemnej życzliwości i szacunku; 

27) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 

§ 15 

 

Rada Pedagogiczna 
 

1. Rada Pedagogiczna w szczególności: 

1) zatwierdza plany pracy Zespołu; 

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikowania i promowania; 

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4) podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia programu wychowawczego i profilaktyki; 

5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

6) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie  

z funkcji dyrektora lub wicedyrektora; 

7) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora 

Zespołu; 
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8) opiniuje arkusz organizacyjny Zespołu; 

9) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania z propozycją podręczników; 

10) opiniuje tygodniowy podział godzin lekcyjnych; 

11) opiniuje projekt planu finansowego Zespołu; 

12) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału zajęć dodatkowych; 

13) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

14) opiniuje kandydata na dyrektora Zespołu, któremu organ prowadzący zamierza powierzyć 

tę funkcję, gdy konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia; 

15) wykonuje kompetencje przewidziane dla Rady Szkoły zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy  

o systemie oświaty, jeżeli Rada Szkoły nie została powołana; 

16) przygotowuje projekt zmian niniejszego Statutu Przedszkola, Szkoły, Gimnazjum je  

i przedstawia je do uchwalenia Radzie Szkoły, jeżeli została powołana lub uchwala je  

w zastępstwie Rady Szkoły, jeżeli nie została powołana. 

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu, powołanym do rozpatrywania, 

oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem działalności statutowej Zespołu 

zwłaszcza zaś związanych z realizacją zadań w zakresie nauczania, wychowania  

i działalności opiekuńczej. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w  Zespole.  

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy Przewodniczącego, organu 

prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo co najmniej jednej trzeciej 

członków Rady Pedagogicznej. 

6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu, który przygotowuje i prowadzi 

zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków  

o terminie i porządku zebrania. 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 50% członków Rady. Członkowie Rady zobowiązani są do nieujawniania spraw 

będących przedmiotem posiedzeń Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Uchwały Rady mają charakter 

aktu prawnego. 

§ 16 

 

Rada Rodziców 
 

1. W Zespole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jego Regulamin, który ustala 

m.in.: 

1) kadencję, tryb, powoływanie, odwoływanie i liczebność Rady; 

2) organy Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji; 

3) tryb podejmowania uchwał; 

4) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy. 

3. Regulamin jest zatwierdzany przez zebranie Rady Rodziców. Regulamin nie może być 

sprzeczny ze statutem Szkoły i innymi przepisami prawa.  

4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych 

źródeł finansowych dla wspierania działalności statutowej Zespołu. 
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5. Rada Rodziców w szczególności: 

1) może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw związanych z działalnością Zespołu; 

2) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu; 

3) działa na rzecz stałej poprawy bazy Zespołu; 

4) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności Zespołu; 

5) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz organizacji ich wypoczynku; 

6) deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na Dyrektora Zespołu; 

7) zatwierdza program wychowawczy i profilaktyczny Zespołu; 

8) opiniuje projekt planu finansowego Zespołu. 

 

§ 17 

 

Samorząd Uczniowski 
 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie uczący się w Szkole i Gimnazjum. 

3. Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swojej działalności, który jest uchwalany  

w głosowaniu tajnym przez ogół uczniów. Regulamin określa organy samorządu, które są 

reprezentantami ogółu uczniów oraz ich kompetencje. Zgodność z prawem Regulaminu 

sprawdza Dyrektor Zespołu. 

4. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów. 

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności dotyczące realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i w zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 18 

 

Zasady współdziałania organów Zespołu 

 
1. Wszystkie organy Zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich 

kompetencji. 

2. Organy Zespołu przedkładają Dyrektorowi plany swoich działań. 

3. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej 

poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, w formie pisemnej 

lub ustnej, podczas protokołowanych posiedzeń tych organów. 
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4. Wnioski i opinie do Rady Pedagogicznej są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach Rady,  

a do Dyrektora w terminie 7 dni. 

§ 19 

 

Tryb rozstrzygania sporów między organami Zespołu  

 
1. Dyrektor bezpośrednio współpracuje z przedstawicielami organów Zespołu, tj. Radą 

Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. 

2. W przypadku podjęcia przez któryś z organów Zespołu uchwały sprzecznej z prawem lub 

ważnym interesem Zespołu, Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające i doprowadza do stanu 

zgodnego z prawem. W przypadku braku uzgodnienia Dyrektor lub zainteresowany organ 

przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór 

pedagogiczny w zależności od charakteru sprawy. 

3. Rozstrzyganie sporów na terenie Zespołu winno przebiegać na zasadach negocjacji, 

porozumienia i wzajemnego poszanowania stron. 

4. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, rozstrzyga 

Dyrektor Zespołu. 

1) Wniosek o rozpatrzenie sporu składa pisemnie do Dyrektora Zespołu w imieniu organu 

jego przewodniczący. 

2) Dyrektor przyjmuje wniosek i w ciągu 7 dni prowadzi negocjacje i mediacje między 

stronami. 

3) Jeżeli mediacje nie doprowadzą do uzgodnień i ustaleń Dyrektor podejmuje decyzje  

w ciągu 7 dni od zakończenia mediacji. 

4) Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w zależności od charakteru sprawy. 

5) Decyzja podjęta przez odpowiedni organ jest ostateczna. 

5. Spory pomiędzy Dyrektorem Szkoły a organami szkoły rozpatruje organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub organ prowadzący w zależności od charakteru sprawy. 

1) Wniosek o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Dyrektorem a organami szkoły sporządzony 

jest w formie pisemnej. 

2) Dyrektor zobowiązany jest do wprowadzenia w życie zaleceń organu badającego spór do  

7 dni od daty wpłynięcia pisma. 

 

V  Tryb wnoszenia i rozpatrywania skarg 

dotyczących nieprzestrzegania praw dziecka 
 

§ 20 

 

1. Skargę dotyczącą nieprzestrzegania praw dziecka można wnosić w następujących 

przypadkach: 

1) uczeń nie przestrzega i narusza obowiązujące prawa dziecka; 

2) nauczyciel lub inny pracownik Zespołu narusza obowiązujące prawa dziecka. 

2. Skargi mogą wnosić: 

1) uczniowie; 

2) rodzice uczniów lub jego prawni opiekunowie; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) wychowawca lub inny pracownik szkoły. 

3. Tryb postępowania przy rozpatrywaniu skargi dotyczącej naruszenia praw przez ucznia: 
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1) osoby wymienione w ust.2 pkt 1-4 mogą wnieść skargę pisemnie do wychowawcy nie 

później niż 7 dni od zdarzenia; 

2) skargę rozpatruje w terminie 7 dni wychowawca, którego obowiązkiem jest obiektywne 

wyjaśnienie przebiegu zdarzenia po przeprowadzeniu rozmów z zainteresowanymi 

stronami; 

3) od decyzji wychowawcy strony mogą odwołać się do Dyrektora w terminie 2 dni; 

4) dyrektor po przeprowadzeniu rozpoznania, podejmuje decyzję w terminie 7 dni; 

4. Tryb postępowania przy rozpatrywaniu skargi dotyczącej naruszenia praw dziecka przez 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły: 

1) osoby wymienione w ust.2 pkt 1-4 mogą wnosić skargę pisemnie do Dyrektora Zespołu nie 

później niż 7 dni od zdarzenia; 

2) skargę rozpatruje w terminie 7 dni Dyrektor Zespołu, którego obowiązkiem jest 

obiektywne wyjaśnienie przebiegu zdarzenia po przeprowadzeniu rozmów  

z zainteresowanymi stronami; 

3)  od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

w terminie 7 dni za pośrednictwem Dyrektora Zespołu. 

 

VI   Współpraca z Poradniami i Instytucjami 
 

§ 21 

 

W swoich działaniach wychowawczych Zespół współpracuje z następującymi poradniami  

i instytucjami: 

1. Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Myślenicach poprzez: 

1) organizowanie spotkań pracowników poradni z rodzicami i nauczycielami; 

2) kierowanie uczniów po rozpoznaniu ich potrzeb na badania psychologiczno – 

pedagogiczne; 

3) kierowanie na konsultacyjne badania uczniów z deficytami rozwojowymi. 

2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sułkowicach – pomoc dla uczniów najuboższych. 

3. Świetlicą Środowiskową – opieka nad uczniami z rodzin moralnie zagrożonych. 

4. Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Sułkowicach – współudział w organizowaniu imprez 

kulturalnych i sportowych. 

 

VII  Finansowanie Zespołu 

 
§ 22 

 

1. Zespół jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 

2. Dochodami Zespołu są: 

a) w przypadku gimnazjum i szkoły podstawowej subwencja otrzymywana z budżetu 

państwa poprzez budżet Gminy, 

b) w przypadku przedszkola środki zabezpieczone w budżecie Gminy; 

3. Obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest przez Zespół Ekonomiki Oświaty. 

4. Działalność finansowo-księgowa prowadzona jest w oparciu o plany finansowe sporządzone 

przez dyrektora Zespołu odrębnie dla Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,  

a zatwierdzone przez Burmistrza Gminy. 
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§ 23 

 

1. Zespół może gromadzić środki finansowe wspólnie dla wszystkich trzech placówek na koncie 

środków specjalnych. 

§ 24 

 

Kontrola działalności finansowo – księgowej winna być poddana służbom finansowym Urzędu 

Miejskiego w Sułkowicach. 

VIII  Pieczęcie i szyldy 
 

§ 25 

 

Zespół używa pieczęci nazw pełnych w brzmieniu: 

a) Pieczęć podłużna 

Zespół Placówek Oświatowych 

w Rudniku 

32-440 SUŁKOWICE 

tel. 0-12/ 273 20 18 

 

- na pismach ogólnych dotyczących działalności organizacyjnej Zespołu. 

 

b) Pieczęć podłużna nagłówkowa: 

 

Zespół Placówek Oświatowych 

Gimnazjum w Rudniku 

32-440 SUŁKOWICE 

tel. 0-12/ 273 20 18 

 

- na drukach dotyczących Gimnazjum 

 

c) Pieczęć podłużna: 

 

Zespół Placówek Oświatowych 

Szkoła Podstawowa w Rudniku 

32-440 SUŁKOWICE 

tel. 0-12/ 273 20 18 

 

- na drukach dotyczących Szkoły Podstawowej 

 

d) Pieczęć podłużna: 

 

Zespół Placówek Oświatowych 

Przedszkole Samorządowe w Rudniku 

32-440 SUŁKOWICE 

tel. 0-12/ 273 20 18 

 

-na drukach dotyczących Przedszkola 
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e) Pieczęć podłużna: 

Zespół Placówek Oświatowych  

Gimnazjum w Rudniku 

32 – 440 Sułkowice 

REGON..................... NIP............................ 

 

- na dokumentach finansowych dotyczących Gimnazjum 

 

f) Pieczęć podłużna: 

 

Zespół Placówek Oświatowych  

Szkoła Podstawowa w Rudniku 

32 – 440 Sułkowice 

REGON...................... NIP...................... 

 

- na dokumentach finansowych dotyczących Szkoły Podstawowej 

 

 

g) Pieczęć podłużna: 

Zespół Placówek Oświatowych  

Przedszkole Samorządowe w Rudniku 

32 – 440 Sułkowice 

REGON.................... NIP.......................... 

 

- na dokumentach finansowych dotyczących Przedszkola Samorządowego 

 

h) Pieczęć okrągła metalowa duża z godłem państwowym i napisem w otoku: 

 

Szkoła Podstawowa w Rudniku 

 

i) Pieczęć okrągła metalowa mała z godłem państwowym i napisem w otoku: 

 

Szkoła Podstawowa w Rudniku 

 

j) Pieczęć okrągła metalowa duża z godłem państwowym i napisem w otoku: 

 

Gimnazjum w Rudniku 

 

k) Pieczęć okrągła metalowa mała z godłem państwowym i napisem w otoku: 

 

Gimnazjum w Rudniku 

l) Pieczęć podłużna imienna: 

DYREKTOR 

Zespołu Placówek Oświatowych 

w Rudniku 
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ł) Pieczęć podłużna imienna: 

 

WICEDYREKTOR 

Zespołu Palcówek Oświatowych 

w Rudniku 

 

§ 26 

 

Na rachunkach finansowych Zespół używa nazw skróconych w brzmieniu: 

a) 

Gimnazjum w Rudniku 

ul. Szkolna 55 

32 – 440 Sułkowice 

NIP........................ 

 

- na rachunkach dotyczących Gimnazjum 

b) 

Szkoła Podstawowa w  Rudniku 

ul. Szkolna 55 

32 – 440 Sułkowice 

NIP........................... 

 

- na rachunkach dotyczących Szkoły Podstawowej 

c) 

Przedszkole Samorządowe w Rudniku 

ul. Szkolna 55 

32-440 Sułkowice 

NIP............................. 

 

- na rachunkach dotyczących Przedszkola Samorządowego 

 

§ 27 

 

Zespól używa na swoich budynkach szyldów w brzmieniu: 

 

Zespół 

Placówek Oświatowych 

w Rudniku 

 

Szkoła Podstawowa 

w Rudniku 

 

Gimnazjum 

w Rudniku 

 

Przedszkole 

Samorządowe 

w Rudniku 
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IX   Przepisy szczególne 
 

§ 28 

 

1. Dzieciom i Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych 

na ten cel w budżecie Gminy. 

2. Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia warunki, formy, tryb przyznawania  

i wypłacania oraz wysokość pomocy, o której mowa w ust.1. 

 

§ 29 

 

1. Uczniowie mają prawo do opieki zdrowotnej, a w szczególności do korzystania z bezpłatnych 

świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych zakładów społecznej służby zdrowia. 

2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej 

określa w drodze rozporządzenia zakres, organizację oraz formy opieki zdrowotnej nad 

uczniami. 

X   Postanowienia końcowe 
 

§ 30 

 

ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI 

 

Zespół uroczyście obchodzi: 

1. Święta państwowe, tj.: 

1) Święto Niepodległości – 11 Listopada; 

2) Święto Konstytucji 3 Maja. 

2. Dzień Edukacji Narodowej – 14 października. 

3. Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu Szkolnego – 1 czerwca. 

4. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. 

 

§ 31 

 

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu określają odrębne 

przepisy. 

§ 32 

 

Integralną częścią Statutu są obowiązujące Statuty: 

1) Przedszkola Samorządowego w Rudniku; 

2) Szkoły Podstawowej w Rudniku; 

3) Gimnazjum w Rudniku. 

stanowiące podstawę prawną do funkcjonowania Zespołu. 

 


