ZESPÓŁ SZKÓŁ STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
IM. KARDYNAŁA PRYMASA AUGUSTA HLONDA

STATUT
Zespołu Szkół
prowadzonego przez
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017
poz. 60)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2017 poz. 2198)

Rozdział 1
Nazwa i skład Zespołu Szkół, siedziba i inne informacje
§1
1. Zespół Szkół (dalej: Zespół), którego dotyczy statut używa nazwy: Zespół Szkół
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie. Zespół
używa nazwy skróconej: Zespół Szkół SRKAK w Chorzowie. W celach promocji
szkoły, w potocznym przekazie informacji o Zespole funkcjonuje nazwa „Katolik”
Chorzów.
2. Zespół posiada patrona. Patronem zespołu jest Kardynał Prymas August Hlond.
Święto patronalne zespołu obchodzone jest 22 października. Zespół posiada sztandar,
hymn, logo i rotę ślubowania oraz ceremoniał szkolny.
3. Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w Chorzowie, przy ul. Kościuszki 11.
4. Organem prowadzącym dla Zespołu jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląskie Kuratorium Oświaty w
Katowicach.
§2
1. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:
a. Publiczne Liceum Ogólnokształcące z włączonymi oddziałami gimnazjum.
b. Szkoła Podstawowa.
2. Zespół szkół jest szkołą katolicką, której całokształt działalności opiera się na
systemie wartości chrześcijańskich, głoszonych przez Kościół Katolicki.
3. Zasada zapisana w ust. 2 dotyczy całej koncepcji pracy Zespołu, a w szczególności:
a. celów i zadań statutowych,
b. programu wychowawczego szkoły,
c. programów nauczania.
4. Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych Zespołu i szkół
wchodzących w jego skład, przez dyrektora i nauczycieli oraz jest uwzględniana w
realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.
5. Wychowanie i nauczanie w szkołach wchodzących w skład Zespołu oparte są na
koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności
na myśli i nauce św. Jana Pawła II o godności osoby.
§3
Szkoły, o których mowa w §2 ust. 1 posiadają odrębne statuty, które zawierają w
szczególności:
a) nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę,
b) nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę,
c) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania,
d) organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także warunki współdziałania
organów szkoły i sposób rozwiązywania sporów między nimi,
e) organizację pracy szkoły,
f) zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy, nauczyciela bibliotekarza
oraz innych pracowników szkoły,
g) szczegółowe warunki oraz sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,
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h) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
i) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony
z listy uczniów szkoły,
j) rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom,
k) rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,
l) sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu,
m) formy pomocy i opieki uczniom, którym z różnych przyczyn potrzebna jest pomoc i
wsparcie,
n) organizację biblioteki szkolnej oraz świetlicy,
o) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,
wychowania, opieki i profilaktyki,
p) zasady rekrutacji uczniów zgodne z przepisami w sprawie warunków przyjmowania
uczniów do szkół.
Rozdział 2
Organy Zespołu Szkół
§4
1. Organami Zespołu są:
a. Dyrektor Zespołu,
b. Rada Pedagogiczna Zespołu,
c. Samorządy uczniowski Zespołu,
d. Rada Zespołu Szkół.
e. Rady Rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. W celu optymalizacji oddziaływań oraz integracji działań, organy o których mowa w
§4 ust. 1 p. a-d są wspólne dla Zespołu.
3. Szczegółowe kompetencje organów, o których mowa w §4 ust. 1, a także warunki ich
współdziałania i sposób rozwiązywania sporów między nimi określają statuty szkół
wchodzących w skład Zespołu.
§6
1. Dyrektora szkoły powołuje, zatrudnia i odwołuje organ prowadzący, przy zachowaniu
odpowiednio odrębnych przepisów.
2. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest
odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i
podnoszenie poziomu pracy szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo –
wychowawczej.
3. W Zespole jest dwóch Zastępców Dyrektora Zespołu, ich zadania określają osobne
akty prawa wewnętrznego w tym przydział obowiązków.
Rozdział 3
Organizacja Zespołu Szkół
§7
1. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
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2. Zajęcia nadobowiązkowe mogę być organizowane dla uczniów szkół wchodzących w
skład zespołu lub jako zajęcia między szkolne.
§8
Szczegółową organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają:
a) arkusze organizacyjne szkół,
b) plan prac Zespołu,
c) Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają swoje programy profilaktycznowychowawcze.
§9
1. Miejscem odbywania zajęć Publicznego Liceum Ogólnokształcącego wraz z
włączonymi oddziałami gimnazjalnymi oraz siódmych klas Szkoły Podstawowej jest
budynek przy ulicy Kościuszki 11 w Chorzowie.
2. Miejscem odbywania zajęć dla klas 1-6 Szkoły Podstawowej jest budynek przy ulicy
Kilińskiego w Chorzowie.
3. Obsługą administracyjną Zespołu i szkół wchodzących w skład zespołu zajmuje się
sekretariat szkoły mieszczący się w budynku przy ulicy Kościuszki 11.
§10
1. Biblioteka jest wspólną pracownią dla szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Zasady korzystania z księgozbioru, organizację pracy biblioteki i warunki jej
3. funkcjonowania określa regulamin biblioteki.
§11
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy
rodziców lub dojazdy do szkoły Zespół organizuje świetlicę.
2. Zajęcia świetlicowe prowadzone są osobno, w budynkach Zespołu.
3. Zasady organizowania pracy wychowawczej i opiekuńczej świetlicy określa jej
regulamin.
4. Uczniowie Zespołu korzystają z obiadów. Obiady organizowane są poprzez firmę
zewnętrzną (katering).
§12
Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą szkół wchodzących w skład
Zespołu organizuje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§13
Regulaminy pracowni przedmiotowych szkół wchodzących w skład Zespołu, opracowane
zgodnie z zasadami BHP przez nauczycieli – opiekunów, zatwierdza dyrektor Zespołu.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
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§14
1. Szkoły Zespołu współpracują z organizacjami pozarządowymi i instytucjami
wspierającymi działania edukacyjne,
2. Na zasadach określonych w ustawie w Zespole mogą działać inne stowarzyszenia i
organizacje.
3. Sprawy sporne dotyczące organów Zespołu lub organów szkół wchodzących w skład
Zespołu rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem
Zespołu.
4. Skargi, wnioski i opinie mogą być składane do dyrektora Zespołu w formie ustnej oraz
pisemnej.
5. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji lub złożenia
pisma wyznacza termin rozmowy. W rozmowie w zależności od rodzaju sprawy,
może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, organu nadzoru
pedagogicznego, wychowawca, pedagog szkolny lub katecheta.
§15
Zespół używa stempli służbowych o następującej treści:
Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała
Prymasa Augusta Hlonda; 41-500 Chorzów, ul. Kościuszki 11; tel. (32) 249-50-44, fax: (32)
246-06-50; REGON 243077371 NIP 627-24-23-692.
§16
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§17
Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
§18
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
postanowienia statutów szkół wchodzących w skład Zespołu oraz przepisy prawa
oświatowego.
2. Regulaminy wewnętrzne Zespołu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami
niniejszego Statutu, statutów szkół wchodzących w skład Zespołu jak również z
przepisami prawa.
§19
Dokonywanie zmian w Statucie Zespołu odbywa się w trybie właściwym dla jego
uchwalenia.
§20
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Statut Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im.
Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie wchodzi w życie z dniem 1 września
……………..
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