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Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 2215 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 

2017 poz. 60 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020 poz. 17 

z późn. zm.) 

 Akty wykonawcze ministra właściwego do spraw oświaty 
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. W skład Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, zwanego 

dalej Zespołem (ZOPI), wchodzą: 

1) Przedszkole Integracyjne w Micigoździe; 

2) Szkoła Podstawowa Integracyjna. 

2. Nazwa Zespołu brzmi:  

Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe. 

3. Nazwa przedszkola wchodzącego w skład Zespołu brzmi:  

Przedszkole Integracyjne w Micigoździe. 

4. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu brzmi:  

Szkoła Podstawowa Integracyjna im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę  

w Micigoździe. 

5. Przedszkole Integracyjne w Micigoździe jest publicznym, ogólnodostępnym 

przedszkolem integracyjnym. 

6. Szkoła Podstawowa Integracyjna im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości prze Polskę 

w Micigoździe jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową. 

7. Siedzibą Zespołu jest budynek szkoły podstawowej integracyjnej, ul. Częstochowska 

21 w Micigoździe, gmina Piekoszów. 

8. Zespół używa pieczęci nagłówkowej o treści: „Zespół Oświatowych Placówek 

Integracyjnych w Micigoździe, ul. Częstochowska 21, 26-065 Micigózd, REGON 

260662113, NIP 959-195-07-02, tel.41-30-61-084”.  

9. Organem prowadzącym Zespół jest gmina Piekoszów. 

10. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Świętokrzyski 

Kurator Oświaty. 

11. Zespół jest samorządową jednostką budżetową. 

 

§ 2. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Zespół Oświatowych Placówek 

Integracyjnych w Micigoździe – Przedszkole Integracyjne w Micigoździe; 

2) szkole – należy przez to rozumieć Zespół Oświatowych Placówek 

Integracyjnych w Micigoździe – Szkołę Podstawową Integracyjną im. 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe; 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Oświatowych 

Placówek Integracyjnych w Micigoździe; 
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4) wicedyrektorze – należy przez to rozumieć wicedyrektora Zespołu 

Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe; 

5) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli szkoły i przedszkola 

zatrudnionych w Zespole; 

6) pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników administracji i obsługi 

zatrudnionych w przedszkolu integracyjnym oraz szkole podstawowej 

integracyjnej w Micigoździe. 

7) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Oświatowych Placówek 

Integracyjnych w Micigoździe – Szkoły Podstawowej Integracyjnej im.  

100-lecia Odzyskania Niepodległości prze Polskę w Micigoździe;  

8) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Zespołu 

Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe – Przedszkola 

Integracyjnego w Micigoździe; 

9) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów 

dziecka i ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem; 

10) radach pedagogicznych – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną 

przedszkola i radę pedagogiczną szkoły. 

 

§3. 1. Rady pedagogiczne oraz rady rodziców przedszkola i szkoły wchodzących w skład 

Zespołu, zachowując swoją odrębność.  

2. Przedszkole i szkoła wchodzące w skład Zespołu posiadają własne statuty, które nie 

mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu. 

3. Dopuszcza się wspólne posiedzenia rady pedagogicznej przedszkola i rady 

pedagogicznej szkoły oraz wspólne posiedzenia rady rodziców przedszkola i rady 

rodziców szkoły.  

 

 

ROZDZIAŁ II 

ORGANY ZESPOŁU 

§ 4. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe; 

2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe; 

3) Rada Pedagogiczna Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe; 

4) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę w Micigoździe; 

5) Rada Rodziców Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe; 
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6) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe. 

 

§ 5. 1. Dyrektor Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe jest 

dyrektorem przedszkola i szkoły, wchodzących w skład Zespołu. 

2. Stanowisko dyrektora powierza i z niego odwołuje Wójt Gminy Piekoszów. 

3. Dyrektor Zespołu w szczególności: 

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór nad działalnością placówki;  

3) sprawuje opiekę nad uczniami i dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu 

zaopiniowanym przez rady pedagogiczne i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, 

dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych i publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, podejmuje decyzje  

w przedmiocie zezwolenia uczniowi/dziecku na indywidualny program lub tok 

nauki oraz wyznacza nauczyciela opiekuna; 

9) organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym indywidualne nauczanie 

lub indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne; 

10) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom pracy szkoły i przedszkola 

przed organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny; 

11) zapewnia warunki do realizacji statutowych zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych szkoły i przedszkola; 

12) opracowuje arkusze organizacji przedszkola i szkoły; 

13) odpowiada za powierzone mienie; 

14) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz wydaje decyzje administracyjne w tym zakresie; 

15) realizuje zadania związane z organizacją pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole i przedszkolu zgodnie z odrębnymi przepisami w tym 

zakresie; 

16) współpracuje z organami Zespołu oraz rozstrzyga sprawy sporne między 

organami; 
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17) czuwa nad przestrzeganiem statutu Zespołu, szkoły i przedszkola oraz praw i 

obowiązków uczniów; 

18) podejmuje decyzje o zawieszaniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem 

warunków określonych odrębnymi przepisami; 

19) dopuszcza do użytku w szkole i w przedszkolu, po zaopiniowaniu przez rady 

pedagogiczne, przedstawione przez nauczycieli programy nauczania; 

20) dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego; 

21) ustala, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

organizacyjne szkoły, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w danym roku szkolnym; 

22) prowadzi dokumentację pracy Zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami; 

23) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 

§ 6. 1. Wicedyrektor Zespołu jest wicedyrektorem przedszkola i szkoły wchodzących  

w skład Zespołu. 

2. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego, w porozumieniu z Wójtem 

Gminy Piekoszów, dyrektor Zespołu. 

3. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności. 

4. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności: 

1) sprawowanie opieki merytorycznej nad dziećmi i uczniami; 

2) organizacja pracy nauczycieli Zespołu;  

3) zapewnienie warunków harmonijnej współpracy i integracji placówek 

wchodzących w skład Zespołu;  

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli,  

5) opracowywanie arkusza organizacyjnego;  

6) koordynowanie współpracy pomiędzy nauczycielami; 

7) zapewnienie warunków twórczej współpracy nauczycieli z rodzicami; 

8) wypełnianie zadań związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą 

szkoły wyznaczonych przez dyrektora. 

 

§ 7. 1. W Zespole działają rada pedagogiczna przedszkola i rada pedagogiczna szkoły, 

które są organami kolegialnymi Zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań, 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej przedszkola wchodzą dyrektor Zespołu i wszyscy 

nauczyciele przedszkola. 

3. W skład rady pedagogicznej szkoły wchodzą dyrektor Zespołu i wszyscy nauczyciele 

szkoły. 

4. Szczegółowe kompetencje i tryb działania rad pedagogicznych określone zostały  

w statutach szkoły i przedszkola. 
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§ 8. 1. W Zespole działa rada rodziców przedszkola, która reprezentuje ogół rodziców 

dzieci przedszkola. 

2. W Zespole działa rada rodziców szkoły, która reprezentuje ogół rodziców uczniów 

szkoły. 

3. Szczegółowe kompetencje i tryb działania rad rodziców określone zostały w statutach 

szkoły i przedszkola. 

 

§ 9. 1. W Zespole działa samorząd uczniowski szkoły, który tworzą wszyscy uczniowie.  

2. Szczegółowe kompetencje i tryb działania samorządu uczniowskiego określa statut 

szkoły. 

 

§ 10. 1. W celu harmonijnej realizacji zadań Zespołu organy Zespołu współpracują ze 

sobą, koordynują działania, informują o podejmowanych działaniach lub decyzjach. 

2. Sytuacje sporne pomiędzy organami Zespołu rozstrzyga dyrektor. 

3. W przypadku, gdy stroną w konflikcie jest dyrektor, sprawę rozstrzyga organ 

prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU 

§ 11. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oddziałów szkolnych i przedszkolnych oraz 

pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne 

przepisy. 

3. Szczegółowe zadania i obowiązki osób wymienionych w ust. 1 określają odpowiednio 

statut szkoły i przedszkola. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

DZIECI I UCZNIOWIE ZESPOŁU 

§ 12. 1. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola określa statut przedszkola. 

2. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły określa statut szkoły. 

3. Prawa i obowiązki uczniów szkoły i dzieci uczęszczających do przedszkola określają 

statuty szkoły i przedszkola. 
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ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentacje szkoły i przedszkola na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

2. Zespół posiada własną stronę internetową zawierającą informację z działalności 

zespołu i funkcjonujących w Zespole szkoły i przedszkola. 

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie reguluje statut przedszkola i statut 

szkoły. 

4. Zasady postępowania w sprawie uchwalenia statutu i wprowadzenia w nim zmian 

określają przepisy ustawowe. 

 


