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ROZDZIAŁ 1 

 

Postanowienia ogólne 

 § 1. 

1. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL w Rzeszowie zwany w dalszej części statutu 

Zespołem Szkół lub szkołą, jest placówką niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły 

publicznej. 

 

2. Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół publicznych w ustawie o systemie oświaty: 

a)  zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje dla szkół publicznych; 

b)  realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; 

c)  realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz wymiarze nie niższym niż łączny 

wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania 

podstawowej szkoły publicznej; 

d) realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zasady 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych; 

e) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych. 

 
3. Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek pod adresem: ul. Mickiewicza 1, 35 – 064 Rzeszów. 

 

4. W skład Zespołu Szkół wchodzą: 

a) Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Stal w Rzeszowie; 

b) Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Stal w Rzeszowie. 

 

5. Organem prowadzącym Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Stal w Rzeszowie jest STAL 

RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA. 

 

6. Nadzór pedagogiczny nad szkołami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół sprawuje Podkarpacki 
Kurator Oświaty.  

 
7. Dyrektor Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Stal w Rzeszowie jest dyrektorem wszystkich 

szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół. 
 

8. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół posiada swój odrębny statut.  
 

9. Budynek objęty jest nadzorem kamer CCTV. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki. Wywieszono odpowiednie informacje, że obiekt jest 
monitorowany. 
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10. Szkoła posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL 

w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 1, 35 - 064 Rzeszów oraz pieczęciami dla poszczególnych typów 
szkół. 

 
11. Szkoła realizuje dwa obowiązkowe obozy sportowe letni i zimowy ze środków budżetowych 

i pozabudżetowych, podczas których może zrealizować w pełnym wymiarze godzin przedmioty 

z podstawy programowej, które ujęte są w ramowym planie nauczania w ilości równej jednej lub 

mniej godziny lekcyjnej  w wymiarze tygodniowym. 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

 

Organy Zespołu Szkół 

 § 2. 

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół Szkół oraz organu sprawującego nad nim 
nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz 
nadzoru nad działalnością Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają 
odrębne przepisy.  

 
2. W Zespole Szkół tworzy się stanowiska dyrektora, wicedyrektora. 
  
3. Zespołem Szkół kieruje Dyrektor. W przypadku nieobecności Dyrektora, Zespołem Szkół 

kieruje wyznaczony przez dyrektora Wicedyrektor.  
 

4. Kolegialnym organem Zespołu Szkół w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących 
kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna – jedna dla wszystkich szkół Zespołu, 
skupiająca wszystkich pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkół. 

 

5. W Zespole Szkół działa jedna dla wszystkich szkół Rada Rodziców, funkcjonująca w oparciu 
o Regulamin Rady Rodziców. Członkami Rady Rodziców są przedstawiciele wszystkich 
oddziałów każdej szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół. 

 

6. W Zespole działają samorządy uczniowskie:  
a) Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej  

b) Samorząd Uczniowski liceum ogólnokształcącego 
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§ 3. 
 

1. Działające w Zespole Szkół organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach 
planowanej i prowadzonej działalności. 

 

2. Uchwały podejmowane przez organy działające w Zespole Szkół nie mogą być sprzeczne 
z przepisami prawa oraz Statutem Zespołu Szkół. 
 

3. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określają odrębne 
przepisy. 
 

4. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Zespole Szkół organami 
oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora, 
a w szczególności:  
a) rozstrzyganie spraw spornych wśród członków Rady Pedagogicznej;  
b) przyjmowanie wniosków i badanie skarg dotyczących nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych;  

c) negocjowanie w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem (prawnym 
opiekunem); 

d) wydawanie zaleceń wszystkim statutowym organom; 
e) wstrzymywanie uchwał tych organów niezgodnych z prawem oświatowym.  

 

§ 4. 
 

1. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań 
uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:  
a) odpowiedzialności dyscyplinarnej,  
b) odpowiedzialności porządkowej,  
c) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.  

 
 

§ 5. 
 
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie dotyczących uczniów, 

rodziców i pracowników Zespołu Szkół obowiązują zapisy statutów poszczególnych szkół 
wchodzących w skład Zespołu.  

 

ROZDZIAŁ 3 

Postanowienia końcowe 

 

§ 6. 
 

1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 


