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Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie

STATUT OPRACOWANO W OPRACIU O:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO
OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz.
128)
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z
2021 r. poz. 4 i 1237)
4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” ( Dz. U. z 2016 r. poz. 283.)
6. Inne akty prawne wydane do ustaw.

2

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie

STATUT

Zespołu Placówek
Szkolno -Wychowawczo - Rewalidacyjnych
w Cieszynie
Rozdział I
§ 1.
Informacje ogólne
1. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ulica Wojska Polskiego 3, powiat cieszyński, województwo śląskie.
2. Ustalona nazwa jest używana na pieczątkach w pełnym brzmieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie może posiadać hymn, sztandar, logo, imię oraz ceremoniał szkolny.
4. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie jest placówką
publiczną.
5. Wszystkie szkoły i ośrodki wchodzące w skład Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie posiadają własne regony, pieczęcie oraz wspólny
NIP.
6. Organem prowadzącym Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
w Cieszynie jest Powiat Cieszyński.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.
8. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o Zespole, należy przez to rozumieć Zespół
Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie.
9. Statut Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych jest nadrzędnym
dokumentem, a statuty Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego i Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego są jego integralną częścią.
10. Zespół działa na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz niniejszego statutu.
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§ 2.

1. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie jest placówką
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, dla dzieci i młodzieży z autyzmem w tym Zespołem
Aspergera, niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją oraz niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
2. W skład Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych wchodzą:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cieszynie:
a)
b)
c)
d)
e)

Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;
Szkoła Podstawowa nr 8,
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
IV Liceum Ogólnokształcące.

2) Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy;
a) Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
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Rozdział II
§ 3.
Cele Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych

1. Cele i zadania Zespołu wynikają z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczniów/wychowanków oraz potrzeb środowiska.
2. Zespół realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, rewalidacyjne i opiekuńcze, które
umożliwiają uczniom/wychowankom prawidłowy przebieg procesów rozwoju, rewalidacji,
rehabilitacji i integracji.
3. Szczegółowe cele i zadania Zespołu są zgodnie z celami i zadaniami określonymi w statutach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Ośrodka rewalidacyjnoWychowawczego wchodzących w skład Zespołu.
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Rozdział III
§4
Organy Zespołu
1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
2. Dyrektor placówki w szczególności:
1) kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe
/szkołą lub placówką może kierować osoba niebędąca nauczycielem, wtedy nie może
sprawować nadzoru pedagogicznego/
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez
radę placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może
organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w
czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej placówki;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
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11) 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.
12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych
osobowych.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub
placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

§5

Rada Pedagogiczna

1. W zespole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor placówki.
5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
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6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z
inicjatywy dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę lub co najmniej 1/3 członków
rady pedagogicznej.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z
regulaminem rady.
8. Dyrektor placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o
działalności szkoły.
9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę placówki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę placówki oraz radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
2) projekt planu finansowego placówki;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
11. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.9, niezgodnych z
przepisami prawa.
12. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
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13. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
14. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmian i przedstawia
do uchwalenia radzie placówki.
15.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce.
16. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,
organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i
powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
17. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
18. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są
protokołowane.
19. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

§6
Rada Rodziców

1 W zespole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;
3. W wyborach do rady rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, w szkołach, placówkach i szkołach artystycznych, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub
placówki;
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6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
7. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego
placówki, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
placówki;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
8. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego placówki,
o którym mowa w art. 26 przepisów Prawa oświatowego, program ten ustala dyrektor szkoły
lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony
przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
9. W celu wspierania działalności statutowej placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady
rodziców określa regulamin rady rodziców.
10. Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.
11. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym
rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

§7
Zasady współdziałania organów oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.
1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami zespołu podejmowanych i
planowanych działaniach przez:
1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora zespołu
2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu na parterze budynku zespołu
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3) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi zespołu z kadrą kierowniczą zespołu ,rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem zespołu,
4) apele szkolne,
5) gazetę szkolną.
2. Wszystkie organy zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i
opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów zespołu.
3. Wszystkie organy zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich
kompetencji.
4. Rodzice przedstawiają wnioski i opinie organom zespołu poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców.
5. Rada Rodziców przedstawia swoje wnioski i opinie Dyrektorowi zespołu lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji
w terminie 7 dni.
7. Wszystkie organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych
lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
8. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor placówki, który:
1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w
granicach swoich kompetencji,
2)umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu,
3)zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zespołu o planowanych
i podejmowanych działaniach i decyzjach,
4)organizuje spotkania przedstawicieli organów zespołu.
9. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami zespołu lub wewnątrz niego, dyrektor zespołu jest zobowiązany do:
1) zbadania przyczyny konfliktu,
2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.
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10. Spory pomiędzy dyrektorem zespołu a innymi organami zespołu rozstrzyga, w zależności
od przedmiotu sporu, organ prowadzący zespół albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rozdział IV
§ 8.
Organizacja Zespołu

1.

Zespół jest placówką oświatową dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

2.

Zespół jest placówką feryjną.

3.

Za zgodą organu prowadzącego Zespół może prowadzić działalność w okresie zimowej i
letniej przerwy w nauce; w formie zajęć lub zorganizowanego wypoczynku.

4.

Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

5.

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu
września a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca . Jeżeli pierwszy dzień września
wypada w piątek lub w sobotę zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po
pierwszym września.

6.

Szczegółową organizację zajęć szkolnych w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu opracowane przez dyrektora placówki w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku .

7.

Arkusz organizacyjny placówki ,po zaopiniowaniu przez kuratora oświaty, zatwierdza organ prowadzący w terminie do dnia 31 maja danego roku.

8.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy plan organizacji zajęć.
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Rozdział V
Nauczyciele, inni pracownicy i rodzice.
§ 9.

1.

Prawa i obowiązki pracowników oraz zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami określają odrębne przepisy oraz statuty placówek, o których mowa w &2 ust 2.

2.

Zasady współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci i
młodzieży określają statutu placówek, o których mowa w &2 ust 2.

§ 10
Uczniowie i wychowankowie

1.

Zasady rekrutacji, kryteria przyjmowania, prawa i obowiązki uczniów i wychowanków
określają obowiązujące przepisy oraz statuty placówek , o których mowa w &2 ust 2.

13

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie

Rozdział VI
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.

Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr
wszystkich pieczęci.

3.

W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym statucie obowiązują
postanowienia statutów placówek wchodzących w skład Zespołu, wymienionych w & 2
ust 2.

4.

Zmiany (nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
1) organów Zespołu;
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku
zmiany przepisów;
3) Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego
uchwalania.

5.

O zmianach (nowelizacji) w statucie dyrektor powiadamia organy zespołu, organ
prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 12/21/22 w dniu 31.08.2021r
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