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Rozdział 1 – Informacje o zespole  

§ 1. 

1. Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej zwany dalej „zespołem” jest jednostką organizacyjną 

Gminy Łęka Opatowska powołaną w celu wspólnego zarządzanie jednostkami 

oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęka Opatowska. 

2. W skład zespołu wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa im. mjra Stanisława Jeziornego w Łęce Opatowskiej zwana 

dalej „szkołą”; 

2) Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łęce Opatowskiej wraz z Oddziałem 

Zamiejscowym Przedszkola w Piaskach zwane dalej „przedszkolem”. 

3. Siedzibą zespołu jest budynek przy ul. Szkolnej 4 w Łęce Opatowskiej. 

4. Miejscem realizacji zajęć jednostek wchodzących w skład zespołu są także budynki: przy 

ul. Słonecznej 2 w Łęce Opatowskiej oraz  Piaski 22. 

5. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści: 

1) ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

IM. MJRA STANISŁAWA JEZIORNEGO 

ul. Szkolna 4, 63-645 Łęka Opatowska 

Tel. 062 78 145 42 

NIP 619-18-69-107 

2) ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 

ul. Słoneczna 2, 63-645 Łęka Opatowska 

tel. 62 78 145 43 

NIP 619-18-69-107 

§ 2. 

1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 

Gminy Łęka Opatowska, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy 

Gminy Łęka Opatowska. 

2. W zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań jednostek 

wymienionych w § 2. ust. 2. 

3. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 3. 

Jednostki oświatowe wchodzące w skład zespołu, wymienione w § 2. ust. 2 posiadają odrębne 

statuty. 

 

Rozdział 2 – Cele i zadania zespołu 

§ 4. 

1. Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania 

jednostkami oświatowymi wchodzącymi w jego skład. 

2. Zadaniem zespołu jest: 



  

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 3 

 

1) zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkoły i przedszkola 

wchodzących w skład zespołu; 

2) zarządzanie obiektami jednostek wchodzących w skład zespołu; 

3) organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej jednostek; 

4) prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy jednostek 

wchodzących w jego skład; 

5) organizowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły i przedszkola równego 

dostępu do szkolnej biblioteki, stołówki oraz boisk szkolnych. 

 

Rozdział 3 – Organy zespołu 

§ 6. 

1. Organami zespołu są: 

1) Dyrektor zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców. 

§ 7. 

1. Dyrektor zespołu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym 

jednostek wchodzących w skład zespołu i w tym zakresie: 

1) realizuje zadania dyrektorów szkoły i przedszkola określone w przepisach 

powszechnie obowiązujących; 

2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w przepisach 

powszechnie obowiązujących przypisane dyrektorom szkoły i przedszkola 

wchodzących w skład zespołu. 

2. Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zespołu. 

3. Kieruje działalnością zespołu i reprezentuje go na zewnątrz oraz udziela upoważnień do 

reprezentowania zespołu oraz jednostek wchodzących w skład zespołu. 

4. Jest dysponentem środków określonych w planie finansowym zespołu i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

5. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom szkoły 

i przedszkola wchodzących w skład zespołu oraz pracownikom w czasie organizacji zajęć 

szkolnych. 

6. Organizuje nadzór pedagogiczny nad wykonaniem pedagogicznych zadań jednostek 

wchodzących w skład zespołu i przydziela osobom pełniącym stanowiska kierownicze do 

wykonania określone zadania. 

7. Dba o prawidłową wymianę informacji pomiędzy organami zespołu oraz organami 

jednostek wchodzących w skład zespołu. 

§ 8. 

1. Rada pedagogiczna  zespołu jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji 

statutowych zadań szkoły/przedszkola wchodzących w skład zespołu, dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Radę Pedagogiczną zespołu tworzą nauczyciele szkoły i przedszkola. 
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3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej zespołu jest dyrektor. 

4. Rada Pedagogiczna zespołu wykonuje kompetencje stanowiące i opiniujące określone 

w ustawie dla rad pedagogicznych, z wyjątkiem prawa dokonywania zmian w statucie 

zespołu. Rada Pedagogiczna Zespołu wykonuje kompetencje stanowiące i opiniujące 

określone w statutach jednostek dla rad pedagogicznych tych szkół. 

5. Rada Pedagogiczna zespołu działa poprzez zebrania ogółu oraz zespołów nauczycieli 

powołanych przez dyrektora. 

6. Do pracy Rady Pedagogicznej zespołu zastosowanie mają przepisy w ustawie dotyczące 

organizacji pracy rad pedagogicznych. 

7. Rada Pedagogiczna zespołu ustala „Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Łęce 

Opatowskiej”. 

§ 9. 

1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. Radę Rodziców tworzą rodzice dzieci szkolnych i przedszkolnych. 

3. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób 

przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół 

w Łęce Opatowskiej”. 

 

Rozdział 4 – Organizacja pracy zespołu 

§ 10. 

1. Organizację pracy zespołu określa arkusz organizacyjny zespołu, będący zbiorczym 

arkuszem organizacyjnym jednostek wchodzących w skład zespołu. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich jednostek wchodzących w skład zespołu, określają 

odrębne przepisy. 

3. Dyrektor Zespołu w drodze zarządzenia ustala szczegółową organizację roku szkolnego dla 

poszczególnych jednostek z uwzględnieniem przepisów o organizacji roku szkolnego 

z uwzględnieniem warunków lokalowych i możliwości organizacyjnych zespołu. 

 

Rozdział 5 – Pracownicy zespołu 

§ 11. 

1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych 

do wykonania zadań zespołu w tym do wykonania zadań szkoły i przedszkola 

wchodzących w skład zespołu 

2. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników zespołu określają statuty jednostek. 

 

Rozdział 6 – Postanowienia końcowe 

§ 12. 

1. Statut wchodzi w życie z dniem 14 września 2022 r. 

 


