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ROZDZIAŁ I 

 

§ 1 

1. Nazwa Zespołu brzmi: 

Zespół Szkół Specjalnych 

przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym 

im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. 

zwany dalej „Zespołem”. 

1) Siedziba  Zespołu  mieści  się  w  Rabce-Zdroju   przy  ul. Dietla 5. 

2. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 im. Powstańców Śląskich dla Dzieci i Młodzieży z Chorobami 

Przewlekłymi i Niepełnosprawnością Ruchową w Zespole Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum 

Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o., zwana dalej „Szkołą”. 

2) Gimnazjum Specjalne nr 2 dla Dzieci i Młodzieży z Chorobami Przewlekłymi i Niepełnosprawnością 

Ruchową w Zespole Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym  

im. dr. Adama Szebesty w Rabce- Zdroju sp. z o.o., zwane dalej „Gimnazjum”. 

3. Ustalona nazwa Zespołu, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu,  

z zastrzeżeniem ust. 4. i 5. 

4. W nazwie Zespołu, Szkoły i Gimnazjum umieszczonej na tablicach urzędowych i na sztandarze opuszcza się 

wyraz „specjalna”. 

5. W nazwie Szkoły lub Gimnazjum umieszczonej na świadectwie oraz na pieczęciach, których odciskiem 

opatruje się świadectwo, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności. 

6. Zespół przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo. 

  

§ 2 

 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Województwo Śląskie. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty. 

 

§ 3 

Szkoła i Gimnazjum wchodzące w skład zespołu realizują cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, zawarte w programie 

wychowawczym szkoły, w programie profilaktyki, wewnątrzszkolnym systemie oceniania, a w szczególności: 

1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyboru dalszego kierunku kształcenia, 

2. umożliwia uczniom przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie 

wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod, 

3. czuwa nad bezpieczeństwem w czasie zajęć, 

4. umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych, 

5. umożliwia indywidualizację nauczania i wychowania w stosunku do dziecka, 

6. organizuje specjalistyczną opiekę psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną  i materialną, 
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7. umożliwia realizację obowiązku szkolnego, 

8. realizuje kształcenie i specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze odpowiednio do wskazań lekarzy 

prowadzących leczenie dzieci i młodzieży, 

9. organizuje wymianę informacji i współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów  w zakresie 

nauczania, wychowania i profilaktyki, 

10.  organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia, 

11.  zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zobowiązuje się podejmować działania zabezpieczające uczniów 

przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju,  

w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

§ 4 

 

1.Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają odrębne przepisy. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 

Zespołu opracowany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w 

przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji 

szkoły zatwierdza organ prowadzący Zespół do dnia 30 maja danego roku. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie 

nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem 

nauczania. 

4. Liczba uczniów w oddziale: 

1) dla uczniów z chorobami przewlekłymi winna wynosić od 10 do 16, 

2) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową od 8 do 12.  

5. Dla celów organizacyjnych przyjmuje się następujący podział i liczbę dzieci i młodzieży  

w grupach wychowawczych:  

1) chorych leżących – od 8 do 12, 

2) chorych chodzących – od 13 do 16, 

3) ze sprzężonymi dysfunkcjami – od 6 do 8. 

6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w grupie wychowawczej 

może być niższa od liczby dzieci i młodzieży określonej w ust.5. 

7. W uzasadnionych okolicznościach mogą być organizowane zajęcia w zespole klasowym złożonym z uczniów 

różnych klas. Tak utworzony zespół uczniów stanowi klasę łączoną. 

 

§ 5 

 

1. W Zespole mogą być organizowane specjalne:, 

1) oddziały szkolne, 
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2) zespoły klasowe, 

3) grupy wychowawcze, 

4) zespoły pozalekcyjne zajęć wychowawczych zwane dalej „zespołami  pozalekcyjnymi”. 

2. Pracę pedagogiczną zespołu pozalekcyjnego organizuje się w czasie uzgodnionym z kierownikiem jednostki 

w wymiarze 35 godzin tygodniowo dla grupy wychowawczej w rozliczeniu rocznym. Organ prowadzący     

w zależności od potrzeb uczniów (wychowanków) może, stosownie do posiadanych środków, zwiększyć 

liczbę godzin zespołu pozalekcyjnego (grupy wychowawczej). 

3. O udziale dziecka w zajęciach szkolnych, w zespole pozalekcyjnym decyduje dyrektor za zgodą lekarza 

prowadzącego.  

4. Oddział obowiązkowo dzieli się na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki  

i bezpieczeństwa, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Organizację stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony 

przez dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. 

6. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym oraz w ramach zespołów pozalekcyjnych, a w szczególności: 

1) godzina lekcyjna trwa 45 minut, 

2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 

minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, 

3) czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III Szkoły ustala nauczyciel prowadzący 

te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, 

4) godzina zajęć zespołu pozalekcyjnego trwa 60 minut. 

7. W Zespole organizuje się bibliotekę prowadzoną przez nauczyciela bibliotekarza, z której mogą korzystać 

wszyscy uczniowie, pracownicy Zespołu a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie.  

1) Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli   

i pracowników ośrodka. Służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wspiera doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do 

korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji. 

2) Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

a) gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

b) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę, 

c) korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni. 

3) Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję: 

a) kształcąco – wychowawczą,  

b) opiekuńczo – wychowawczą, 

c) kulturalno – rekreacyjną.  

4) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy ośrodka, a także 

inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny 

dostęp do półek. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć 

lekcyjnych. 

5) Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza regulują odrębne przepisy. 
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6) Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) i dokumenty 

niepiśmiennicze (materiały audiowizualne). 

7) Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 

8. Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze realizowane w ramach zespołu pozalekcyjnego lub grupy 

wychowawczej, w szczególności w następujących formach: 

1) odrabianie lekcji; 

2) zajęcia wychowawcze oddziałujące terapeutycznie na psychikę dziecka (np. czytelnicze, informatyczne, 

techniczne plastyczne, teatralne, wokalno-muzyczne oraz gry i zabawy stolikowe i ruchowe); 

3) spacery, gry i zabawy na wolnym powietrzu usprawniające fizycznie. 

 

§ 6 

 

1. Po wypisaniu dziecka z Ośrodka /Zespołu/ do domu dyrektor szkoły przygotowuje odpowiednią 

dokumentację i przesyła ją w terminie 7 dni do szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń. 

 

§ 6a 

 

1. Działająca w ramach Zespołu Szkoła realizuje szkolny program nauczania zgodnie z podstawami 

programowymi kształcenia ogólnego i z ramowymi planami nauczania szkoły macierzystej ucznia. 

2. Działające w ramach Zespołu Gimnazjum realizuje szkolny program nauczania zgodnie z podstawami 

programowymi kształcenia ogólnego i z ramowymi planami nauczania szkoły macierzystej ucznia. 

3. Dyrektor Zespołu na wniosek nauczyciela, dyrektora zakładu lub upoważnionego przez niego lekarza,  

ze względu na stan zdrowia ucznia może zezwolić na: 

1) odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

2) zmniejszenie liczby godzin zajęć edukacyjnych. 

  

ROZDZIAŁ III 

 

§ 7 

 

1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu, zwany dalej „Dyrektorem”, 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu, utworzona z wszystkich pracowników pedagogicznych szkół wchodzących 

w skład Zespołu zwana dalej „Radą Pedagogiczną”. 

2. Społecznym organem Zespołu jest Samorząd Uczniowski Zespołu, utworzony z wszystkich uczniów szkół 

wchodzących w skład Zespołu, zwany dalej „Samorządem Uczniowskim”. 
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§ 8 

 

1. Dyrektor kieruje działalnością Zespołu poprzez: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

2) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju osobowego, 

3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, 

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za 

ich prawidłowe wykorzystanie, 

5) organizowanie (w razie potrzeby) administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu, 

6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych, 

8) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz. 

2. Do szczegółowych zadań Dyrektora należy: 

1) opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych podległych jednostek (arkusz organizacyjny, 

plan rozwoju, tygodniowy rozkład lekcji), 

2) ustalanie planów nauczania z wyodrębnieniem każdego roku, 

3) opracowywanie zakresu obowiązków pracowników powołanych na stanowiska kierownicze, nauczycieli, 

wychowawców i pracowników niepedagogicznych podległych jednostek, 

4) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) dbałość o powierzone mienie podległych jednostek, 

6) wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom podległych jednostek, 

7) zatrudnianie i zwalnianie pracowników podległych jednostek zgodnie z odrębnymi przepisami, 

8) decydowanie o wewnętrznej pracy Zespołu i jego funkcjonowaniu. 

3. Dyrektor odpowiada za: 

1) poziom uzyskiwanych wyników nauczania, 

2) zgodność funkcjonowania podległych jednostek z przepisami prawa i niniejszego Statutu, 

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie placówki i podczas zajęć organizowanych poza 

placówką, 

4) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

5) pieczęcie i druki ścisłego zarachowania. 

4. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.  

O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Zarząd Województwa Śląskiego oraz Śląskiego 

Kuratora Oświaty,  który w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z prawem. 

5. Dyrektor nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielom stażystom, którzy: 

1) spełniają wymagania kwalifikacyjne, 

2) odbyli staż i otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego, 

3) uzyskali akceptację komisji kwalifikacyjnej. 

6. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor. 
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§ 9 

 

1. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy 

pedagogiczni Szkoły i Gimnazjum. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 

3. Tryb pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady. 

4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) aktualizacja statutu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, 

2) zatwierdzanie planów pracy, 

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

6) uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego. 

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

3) arkusz organizacyjny, 

4) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

5) projekt planu finansowego, 

6) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych. 

 

§ 10 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły i Gimnazjum. 

2. Samorząd Uczniowski określa regulamin swojej działalności. 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem. 

4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin Samorządu – organy Samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich 

jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem oraz stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i 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 rolę opiekuna samorządu. 
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§ 11 

 

1. W Zespole tworzy się stanowiska: 

1) wicedyrektorów, 

2) kierowników wychowania, 

3) głównego księgowego. 

2. Dyrektor za zgodą Zarządu Województwa Śląskiego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów 

lub inne stanowiska kierownicze. 

3. Powołania i odwołania ze stanowisk, o których mowa w ust. 1. i 2. dokonuje Dyrektor w trybie określonym        

w odrębnych przepisach. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

§ 12 

 

1. W Zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjno-ekonomicznych, obsługi oraz 

innych specjalistów. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników wymienionych w ust. 1. określają 

odrębne przepisy. 

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną. Odpowiada za jakość 

tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

4. Do zadań nauczycieli należy: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

2) realizacja programu kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki, 

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt, 

4) wspieranie rozwoju osobowości uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej 

6) dostosowanie programu nauczania do możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych ucznia. 

5. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 

oraz wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, do których zadań należy: 

1) wybór programów nauczania, współdziałanie w ich realizacji, 

2) opracowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania, 

3) opracowanie kryteriów oceniania uczniów. 

6. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek 

Zespołu. 

7. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca klasy a grupą wychowawczą nauczyciel-wychowawca 

zespołu pozalekcyjnego. 

8. Nauczyciel-bibliotekarz jest odpowiedzialny za księgozbiór oraz wyposażenie biblioteki, współpracuje  

z nauczycielami, wychowawcami i uczniami Zespołu, w szczególności: 

1) udostępnia książki i inne źródła informacji, 
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2) tworzy warunki poszukiwania i wykorzystania informacji, 

3) rozbudza u uczniów nawyk czytania i uczenia się, 

4) organizuje różne działania pogłębiające u uczniów, wrażliwość kulturową i społeczną. 

9. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa Regulamin Biblioteki. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

§ 13 

 

1. Do szkół Zespołu uczęszczają dzieci i młodzież przebywająca na leczeniu w Śląskim Centrum  

Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. Zasady rekrutacji i 

dokonywania skreśleń z listy uczniów określa Regulamin Zespołu. 

2. Do obowiązków ucznia należy: 

1) systematyczne uczestnictwo w zajęciach szkolnych, 

2) postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor szkoły, 

3) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w szczególności: okazywanie szacunku dorosłym   

i kolegom, naprawianie wyrządzonych przez siebie szkód, 

4) dbanie o bezpieczeństwo własne i kolegów, 

5) troska o mienie, 

6) bezwzględne przestrzeganie całkowitego zakazu palenia papierosów, picia alkoholu oraz przyjmowania 

środków odurzających, 

7)  dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju, 

8)  właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.    

3. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 

2) opieki, ochrony i poszanowania godności, 

3) sprawiedliwej i obiektywnej oceny, 

4) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

5) składania egzaminu poprawkowego, 

6) korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych dostępnych dla uczniów, 

7) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły  

w uzasadnionych przypadkach oraz po uzyskaniu zgody nauczyciela lub dyrektora szkoły.  

4. Szczegółowe zasady systemu oceniania uczniów określają „Zasady i podstawowe elementy 

wewnątrzszkolnego systemu sprawdzania i  oceniania osiągnięć szkolnych uczniów - pacjentów Zespołu 

Szkół  przy  Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o w Rabce-

Zdroju” /załącznik nr 1/ oraz „ Kryteria ocen zajęć edukacyjnych” /załącznik nr 2/. 

5. Uczniowie Szkoły przystępują do końcowego sprawdzianu oraz otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, 

natomiast uczniowie Gimnazjum przystępują do egzaminu gimnazjalnego i otrzymują świadectwo 

ukończenia Gimnazjum. 
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6. Szczegółowe zasady oceniania zachowania ucznia określają „Kryteria oceny z zachowania ucznia- 

pacjenta”/klas IV- VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum / Zespołu Szkół przy  Śląskim Centrum 

Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o w Rabce- Zdroju  

/ załącznik nr 3 /. 

 

§ 14 

 

1. Ucznia nagradza się za rzetelną naukę, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia. 

2. Rodzaje nagród: 

1) pochwała ustna, 

2) dyplom, 

3) nagroda książkowa, 

4) list pochwalny do rodziców, 

5) legitymacja „Wzorowy Uczeń”. 

3. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, o których mowa w § 13 ust. 2. przewiduje się następujące kary: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 

2) upomnienie lub nagana Dyrektora, 

4. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary do: 

1) Dyrektora, w przypadku, o którym mowa w ust.3. pkt 1), 

2) Rady Pedagogicznej, w przypadku, o którym mowa w ust. 3. pkt  2). 

 

ROZDZIAŁ  VI 

 

 

§ 15 

 

1. Zespół jest jednostką budżetową. 

 

2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

 

§ 16 

 

1. Szkoła  posiada  okrągłe pieczęcie o brzmieniu: Szkoła Podstawowa nr 5 im.  Powstańców 

      Śląskich w Rabce-Zdroju 

 

2.  Gimnazjum posiada okrągłe pieczęcie o  brzmieniu: Gimnazjum nr 2 w Rabce-Zdroju 
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3. Pieczątki podłużnie umieszczane na dokumentacji ucznia: 

 

Zespół Szkół  

przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym  

im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich 

 

Zespół Szkół  

przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym  

im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. 

  Gimnazjum nr 2 

 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Statut nadany Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego I/22/5/2000 z dnia 17 lipca 2000 roku. 

6. Niniejszy Statut aktualizowany  był następującymi  Uchwałami  Rady Pedagogicznej: 

1) Uchwałą  Nr  15/2000/2001 z dnia 29.08.2001, która weszła w życie 1 września 2001r.  

2) Uchwałą  Nr  1(18) /2002/2003 z dnia 26.08.2002, która weszła w życie 1 września   2002r. 

3) Uchwałą  Nr  1(23) /2003/2004 z dnia .08.10.2003, która weszła w życie 1 września 2003r. 

4) Uchwała  Nr 5 (31) 2004/2005 z dnia 1 marca 2005r., r.  

5) Uchwała  Nr 1 (34) 2006/2007 z dnia 3 lipca 2007r.,  która weszła w życie  1 września 2007r. 

6) Uchwała Nr 1/41/2008/2009 z dnia 26 maja 2009 r.,  

7) Uchwała Nr 1/42/2009/2010 z dnia 5 marca 2010 r. 

8) Uchwała nr 6/63/2012/2013r. z dnia 30 stycznia 2013r. 

7. Postanowienia niniejszego statutu wymagają aktualizacji zgodnie ze zmianami zachodzącymi w przepisach 

prawa oświatowego.  


