
 

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W RACIBORZU 

Informacja tekst odczytywalny maszynowo 

Informacja w tekście łatwym do czytania 

Informacja o zakresie działalności 

Informacja w zakresie działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu 

Informację sporządzono  zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Raciborzu jest placówką w skład której wchodzą następujące 

jednostki: 

1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Brzechwy z językiem mniejszości niemieckiej w 

Raciborzu przy ulicy Bojanowskiej 5; 

2. Przedszkole nr 5 w Raciborzu przy ulicy Bojanowskiej 7. 

Organem prowadzącym Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 jest Miasto Racibórz. 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach 

Organami Zespołu są: 

1. Dyrektor Zespołu, 

2. Rada Pedagogiczna, 

3. Rada Rodziców, 

4. Samorząd Uczniowski. 

Dyrektor Zespołu realizuje zadania określone w przepisach prawa, w szczególności w ustawie, 

współpracując z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym. 

1. Szkoła: 

1. realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy, 

Konwencji Praw Dziecka, z uwzględnieniem programu wychowawczo–profilaktycznego 

Szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz danego środowiska, 

2. realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych 

z uwzględnieniem obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny, 

3. organizuje naukę języka mniejszości narodowej jako języka ojczystego, 

4. udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

5. organizuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

2. Przedszkole: 



1. wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym 

potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – 

kulturowym i przyrodniczym, 

2. świadczy bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczania w zakresie co najmniej podstawy 

programowej, 

3. zapewnia bezpieczeństwo i higieniczne warunki pobytu dziecka, 

4. udziela dzieciom, rodzicom, nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej. 

 

Wiele spraw zrealizujesz za pomocą  telefonu lub komputera. 

Możesz się skontaktować z pracownikiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu z 

domu: szybko, wygodnie i bezpiecznie. Możesz do nas zadzwonić lub napisać: 

TELEFON 32 415 50 48 

FAX 32 415 50 48 

EMAIL zsp4raciborz@poczta.onet.pl 

Adres skrzynki podawczej na Platformie ePUAP: /ZSP4Raciborz/SkrytkaESP 

 

Adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu 

ul. Bojanowska 5-7 

47-400 Racibórz 

mailto:zsp4raciborz@poczta.onet.pl

