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Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ
Rozdział I
NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ
Art. 1
1.

Pełna nazwa zespołu brzmi: Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych.

2.

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych – zwany w dalszej części Statutu Zespołem
Szkół - został powołany w dniu 26.08.2013 zarządzeniem organu prowadzącego w osobie Grzegorza
Wójcikiewicza, zam. w Rzeszowie przy ul. Kujawskiej 28.

Rozdział II
INFORMACJE O ZESPOLE
Art. 2
1.

Organem prowadzącym Zespół Szkół jest osoba fizyczna – Grzegorz Wójcikiewicz, zamieszkały
w Rzeszowie przy ul. Kujawskiej 28.

2.

Siedziba Zespołu Szkół mieści się pod adresem: 35-323 Rzeszów, ul. Kujawska 28.

Art. 3
1.

W skład Zespołu Szkół wchodzą:
a.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim
wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych w dniu 9 marca 1998 r. pod
numerem 185/7/1998. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
(nr uprawnień DEK-WPM.IS-802/01/13 z dnia 1 marca 2013 r.)

b.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku
wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych w dniu 10 lipca 2007 r. pod
numerem 482/19/2007. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
(nr uprawnień DEK-WPM.IS-802/02/13 z dnia 1 marca 2013 r.)

c.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pruchniku
wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych w dniu 10 lipca 2007 r. pod
numerem 483/20/2007. Szkoła nie posiada uprawnień szkoły publicznej.

d.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Leżajsku
wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych w dniu 1 września 2011 r. pod
numerem 573/15/2011. Szkoła nie posiada uprawnień szkoły publicznej.

e.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sieniawie
wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych w dniu 19 sierpnia 2013 r. pod
numerem 668/49/2013. Szkoła nie posiada uprawnień szkoły publicznej.

f.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Żołyni
wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych w dniu 1 października 2013 r. pod
numerem 678/59/2013. Szkoła nie posiada uprawnień szkoły publicznej.
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2.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół posiadają odrębne statuty i odrębne organy szkoły.

3.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół są szkołami niepublicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).

Rozdział III
CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ
Art. 4
1.

2.

Zespół Szkół realizuje następujące cele i zadania:
a.

kształci dzieci i młodzież w zakresie sztuki muzycznej,

b.

rozbudza i rozwija podstawowe uzdolnienia muzyczne,

c.

przygotowuje do czynnego uczestnictwa w amatorskim i zawodowym ruchu muzycznym,

d.

przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki,

e.

oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury,

f.

przygotowuje do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia i na wyższych
uczelniach na kierunkach artystycznych.

Szkoła realizuje cele i zadania, o których mowa w punkcie 1 poprzez:
a.

prowadzenie szkół muzycznych I i II stopnia,

b.

prowadzenie kursów umuzykalniających i innych pozaszkolnych form kształcenia
artystycznego,

c.

organizowanie imprez artystycznych prezentujących osiągnięcia uczniów szkoły,

d.

współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej,

e.

uczestnictwo w przesłuchaniach, konkursach, imprezach środowiskowych.

Rozdział IV
ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ
Art. 5
Organami Zespołu Szkół są:
1.

2.

Dyrektor Zespołu Szkół, który w ramach swoich kompetencji:
a.

pełni funkcję dyrektora w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół,

b.

kieruje bieżącą działalnością Zespołu Szkół,

c.

reprezentuje Zespół Szkół na zewnątrz,

d.

opracowuje plan pracy Zespołu Szkół

e.

współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół

Dyrektor do spraw dydaktycznych – zwany dalej zastępcą dyrektora. Zespół szkół przewiduje
powołanie zastępcy dyrektora, którego kompetencje będą ograniczone do sprawowania nadzoru
pedagogicznego i organizowania procesu dydaktycznego.
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Art. 6
1.

Organy Szkoły działające w szkołach funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół zachowują swoją
odrębność.

Rozdział V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
Art. 7
1.

Zespół Szkół zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2.

Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników wymienionych w ust. 1 określają odrębne
uzgodnienia zawarte w umowach o zatrudnienie. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu
Szkół. Przydziela im też odpowiedni zakres obowiązków.

3.

Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych zawarte są w statutach szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół.

4.

Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji
statutowych zadań szkoły.

Rozdział VI
GOSPODARKA FINANSOWA ZESPOŁU SZKÓŁ
Art. 8
1.

Gospodarkę finansową Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych prowadzi
Dyrektor Zespołu Szkół.

2.

Zespół Szkół odpowiada za utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego szkół wchodzących
w skład Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych.

Art. 9
1.

Zespół Szkół na swoją działalność pozyskuje środki poprzez:
a.

pobieranie opłat za naukę (czesne) w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół – dla
rozliczenia wpłat czesnego przyjmuje się cykl rozliczeniowy obejmujący pełny semestr nauki
obejmujący okresy:
 I semestr – od września do stycznia danego roku szkolnego, faktury (rachunki)
obejmujące sumę zaliczkowych wpłat dokonanych z tytułu nauki wystawiane są
w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego
 II semestr – od lutego do czerwca danego roku szkolnego, faktury (rachunki)
obejmujące sumę zaliczkowych wpłat dokonanych z tytułu nauki wystawiane są
w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego
 Wpłaty wpisowego i inne należności dokonane w okresie wakacji fakturowane są
z datą wpłaty określonej należności.

b.

prowadzenie dodatkowej działalności w formie kursów dla kandydatów i zajęć
umuzykalniających pod nazwą „Edukacja Artystyczna - Niepaństwowa Szkoła Muzyczna”,

c.

przyjmowanie dotacji i subwencji,
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przyjmowanie darowizn celowych.

Rozdział VII
ŚWIADECTWA SZKOLNE
Art. 10
1.

W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych poprzez Szkoły wchodzące w skład
Zespołu Szkół podaje się nazwę Szkoły, nazwa Zespołu Szkół umieszczana jest na okrągłej pieczęci
urzędowej.

Rozdział VIII
PIECZĘĆ ZESPOŁU SZKÓŁ
Art. 11
1.

Zespół Szkół posługuje się pieczęcią:
Podkarpacki Zespół
Niepaństwowych Szkół Muzycznych
ul. Kujawska 28, 35-323 Rzeszów
NIP 813-013-85-86, tel. 604 888 796
wpis w ewidencji nr 670/51/2013

Rozdział IX
STATUT
Art. 12
1.
2.

Statut został znowelizowany i obowiązuje od 03-02-2017 roku.
Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa.

Rzeszów, 03-02-2017

