
 
 
 

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4  
z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu 

 

 STATUT  
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4  

Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW 
W RADOMIU 

 §I 

 Zasady ogólne 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z oddziałami sportowymi, zwany da-
lej „Zespołem”, ma swoją siedzibę w Radomiu przy ul. Osiedlowej 36. 

2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. 

3. Organem nadzorującym jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

4. W skład Zespołu wchodzą: 

a) XII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi 

b) Publiczne Gimnazjum Nr 4 z oddziałami sportowymi 

5. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z oddziałami sportowymi 

a) jest szkołą bezrejonową dla dzieci uczących się w oddziałach sporto-
wych, 

b) jest szkołą rejonową dla dzieci uczących się w oddziałach ogólnych – 
granice obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 4 określa Uchwała  
Nr 463/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5.07.2004r. 

6. Szkoła, o której mowa w pkt. 4 b funkcjonuje według statutu dla Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 z oddziałami sportowymi. 

7. W ramach rekrutacji do szkoły prowadzony jest nabór elektroniczny. 

 

 § II 

 Cele i zadania Zespołu 

1. Cele i zadania Zespołu określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu. 
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 §III 

 Organy Zespołu 

1. Organami Zespołu są: 

a) Dyrektor Zespołu, którym jest dyrektor szkół wchodzących w skład Ze-
społu. 

b) Rada Pedagogiczna w skład, której wchodzą nauczyciele zatrudnieni  
w Zespole. 

c) Samorząd Uczniowski składający się z przedstawicieli uczniów szkół 
wchodzących w skład Zespołu. 

d) Rada Rodziców składająca się z przedstawicieli rodziców uczniów szkół 
wchodzących w skład Zespołu. 

e) Rzecznik Praw Ucznia. 

2. Organy Zespołu przejmują kompetencje organów szkół wchodzących  
w skład Zespołu. 

3. Zasady współdziałania miedzy organami Zespołu oraz sposoby rozwiązy-
wania sporów określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu. 

 §IV 

 Organizacja Zespołu 

1. Organizację Zespołu określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu, 
uwzględniające specyfikę poszczególnych typów szkół. 

2. a) Zespół prowadzi wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład Ze-
społu bibliotekę szkolną. Jej cele i zadania określają statuty poszczegól-
nych szkół wchodzących w skład Zespołu. 

b) Tracą moc zapisy dotyczące organizacji bibliotek, zawarte w statutach 
poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu. 

3. Budynek i teren szkolny wchodzący w skład Zespołu objęty jest nadzorem 
kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wycho-
wania i opieki.  

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez dyrekto-
ra Zespołu z uwzględnieniem planów nauczania poszczególnych szkół,  
w terminach określonych w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu. 
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5. W szkołach wchodzących w skład Zespołu prowadzony jest dziennik elek-
troniczny. 

 §V  

 Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

1. Zadania nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają statuty szkół 
wchodzących w skład Zespołu. 

 § VI 

 Prawa i obowiązki uczniów 

1. Prawa i obowiązki uczniów określają statuty poszczególnych szkół wcho-
dzących w skład Zespołu. 

 

 § VII 

 Nagrody i kary 

1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów, tryb odwoływania się 
oraz przypadki określające możliwość skreślenia ucznia z listy uczniów 
określają statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu. Wa-
runki pobytu ucznia w Zespole, zapewniające mu bezpieczeństwo i ochro-
nę przed przejawami patologii społecznej, określają statuty poszczegól-
nych szkół wchodzących w skład Zespołu. 

 

 § IX  

 Przepisy końcowe 

1. Zespół używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. Zespół używa na-
zwy Zespołu w pełnym brzmieniu. 

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają tablic i pieczęci wspólnych, 
zawierających nazwę Zespołu oraz nazwę szkoły. 

3. Zespół może posiadać wspólny sztandar i godło. 

4. Zespół może posiadać wspólny ceremoniał szkolny. 

5. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną wspólnie dla 
wszystkich szkół zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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6. Gospodarka finansowa prowadzona jest wspólnie dla Zespołu zgodnie  
z odrębnymi przepisami. 

7. Tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół w zakre-
sie prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz działalności finansowej. 

8. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały rady pedago-
gicznej na wniosek każdego z działających w szkole organów.  

9. Uchwały rady pedagogicznej dotyczące zmian w statucie, wymagają pozy-
tywnej opinii, co najmniej 2/3 składu rady pedagogicznej Zespołu. 

10. Załączniki do statutu tj.: 

a) Regulamin działalności rady pedagogicznej, 

b) Regulamin działalności samorządu uczniowskiego, 

c) Regulamin rady rodziców, 

d) Wewnątrzszkolny System Oceniania, 

e) Program wychowawczy szkoły, 

f) Program profilaktyki, 

g) Regulamin funkcjonowania klas sportowych, 

h) Regulamin biblioteki, 

i) Regulamin Klubu Uczniowskiego 

stanowią integralną część statutu szkoły. 
 

Statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 6 marca 2017 roku. 

 


