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UWAGI OGÓLNE 
 
 

§1 
Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr  
XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Ze-
społu Szkół w Miękini 

 
§2 

Uchwałą  Rady Gminy Miękinia nr XX/150/04 z dnia 28.05.2004.nadano statut Ze-
społowi Szkół w Miękini. ( jeszcze 2 uchwały) 

 
§3 

Ilekroć mowa bez bliższego określenia o: 
a. Szkołach – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Miękini i Publiczne 
Gimnazjum w Miękini 
b. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Miękini, 
c. Statucie – należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkól w Miękini 
d. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim      
–   należy przez to rozumieć organy działające w Zespole. 
6. Dopuszcza się możliwość używania czytelnego skrótu nazwy Zespołu: 
    ZS w Miękini 

§4 
 
Siedziba Zespołu mieści się przy ulicy Szkolnej 2, w miejscowości Miękinia , Gmina 
Miękinia, powiat średzki, województwo dolnośląskie. 

 
 

§5 
W skład Zespołu wchodzą:  
1) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego  w Miękini  
2) Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini 
3) Publiczne Przedszkole im. Orła Białego  w Miękini 
Działające zgodnie ze swoimi statutami. 

 
§6 

1. Zespół Szkół posiada pieczęć podłużną o treści: 
ZESPÓL SZKÓŁ W MIĘKINI 
UL. SZKOLNA 2, 55-330 MIĘKINIA Tel 713178190 
NIP 913-15-57-222 
 
2. Szkoła Podstawowa posiada pieczęcie: 
a) podłużną o  treści: 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI 
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UL. SZKOLNA 2, 55-330 MIĘKINIA Tel. 713178717 
NIP 913-15-57-195 
 
b) okrągłą (urzędową) o treści: 
SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘKINI  
 
3. Publiczne Gimnazjum posiada pieczęcie: 
a) podłużna o treści: 
ZESPÓŁ SZKÓŁ  
PUBLICZNE GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI 
UL. SZKOLNA 2, 55-330 MIĘKINIA Tel. 713178615 
913-15-57-181 
 
b) okrągłą (urzędową) o treści:  
PUBLICZNE GIMNAZJUM W MIĘKINI 
 
4) Publiczne Przedszkole posiada pieczęć podłużną o treści: 
ZESPÓL SZKÓŁ  
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI 
UL. SZKOLNA 2, 55-330 MIĘKINIA Tel. 713178050 
NIP 913-15-57 - 216 

 
 

§7 
1.Szkoły i Przedszkole wchodzące w skład Zespołu Szkól w Miękini posiadają sztan-
dar. 
2.  Sztandar  ma kształt kwadratu. Z jednej strony jest rewers czerwony, na tym tle 
umieszczony jest wizerunek orła białego w złotej koronie.  
Dziób i szpony również mają złotą barwę. Wokół wizerunku napis: miłość, szacunek, 
honor, tolerancja. Druga strona sztandaru przedstawia biały rewers, na którym jest 
umieszczone herb gminy Miękinia oraz napis: Szkoła Podstawowa, Przedszkole, 
Gimnazjum imienia Orła Białego w Miękini. 
Sztandar ma wymiary 100 na 100cm. i obszyty jest złotymi frędzlami, drzewiec ciem-
ny 
o wysokości 2 metrów 20 centymetrów zakończony jest okuciem z metalowym 
Wzór sztandaru stanowi załącznik do niniejszego statutu. 

 
§8 

Organem prowadzącym Szkoły i Przedszkole jest Gmina Miękinia. 
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we 
Wrocławiu. 

§9 
1.Bazę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą Zespołu stanowi baza Szkoły Pod-
stawowej w Miękini, Publicznego Gimnazjum w Miękini i Publicznego Przedszkola w 
Miękini. 
2. W kompleksie budynków mieszczą się sale do zajęć, biblioteka, świetlica, stołów-
ka, sala gimnastyczna, hala widowiskowo-sportowa, pomieszczenia administracyjno-
gospodarcze. 
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ORGANIZACJA ZESPOŁU 

 
§10 

Organami Zespołu są : 
a) Dyrektor Zespołu Szkół 
b) 3-ch Zastępców Dyrektora Zespołu Szkół  
c) Rady Pedagogiczne Szkół i Przedszkola 
d) Rady Rodziców Szkół i Przedszkola 
e) Samorządy Uczniowskie Szkół 

 
KOMPETENCJE ORGANÓW ZESPOŁU 

 
§11 

 
1. Dyrektor : 

1)kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły i 
przedszkola 

 2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, 

3)  przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 

4)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświato-
wym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący, 

5) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii 
organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,  

6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z od-
rębnymi przepisami, 

7)przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum,  

8)dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, 

9) opracowuje arkusz organizacyjny, 

10)   dba o powierzone mienie, 

11)   wydaje polecenia służbowe,  

12)  dokonuje oceny pracy nauczycieli, 

13)   mianuje nauczycieli, 

14)   realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela", 

15)   kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne 
w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przepro-
wadzenie egzaminu klasyfikującego,  

16)  reprezentuje szkoły i przedszkole  na zewnątrz, 

17)   współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Ucz-
niowskim, 

20)   rozstrzyga sprawy sporne i konflikty pomiędzy organami, 
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21)  przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych 
wobec uczniów, 

22)   podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem wa-
runków określonych odrębnymi przepisami, 

23)   prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§12 

 
Kompetencje pozostałych organów Zespołu Szkół  określa ustawa o systemie oświa-
ty z dnia 07 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz statuty Szkół i Przedszko-
la. 

§13 
Rady Pedagogiczne Szkół i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu są niezależ-
ne od siebie i podlegają w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektorowi Zespołu. 

§14 
W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele Gimnazjum , 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola . 
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu jest dyrektor Zespołu . 

 
 

INNE INFORMACJE O ZESPOLE 
 

§15 
1. Czas trwania cyklu kształcenia w Przedszkolu oraz pozostałe informacje ogólne 
o Przedszkolu określone są w Statucie Przedszkola. 
2. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej oraz pozostałe informacje 
ogólne o Szkole Podstawowej określone są w Statucie Szkoły Podstawowej. 
3. Czas trwania cyklu kształcenia w Gimnazjum oraz pozostałe informacje ogólne 
o Gimnazjum określone są w Statucie Gimnazjum. 
4. Terminy przerw w pracy Zespołu ustalają przepisy organizacji roku szkolnego. 
Przyjmuje się zasadę , że Zespół funkcjonuje pięć dni w tygodniu – od poniedziałku 
do piątku z wyjątkiem świąt. 
 

§16 
Cele i zadania Gimnazjum , Szkoły Podstawowej i Przedszkola określają Statuty tych 
jednostek składowych Zespołu. 

 
§17 

Zmian w Statucie dokonuje się w drodze uchwał na pisemny wniosek jednego z or-
ganów Zespołu po uzyskaniu opinii pozostałych organów. 

 
§18 

Zmiany w Statucie wchodzą w życie z dniem wpisania uchwały do księgi protokółów. 
 

§19 
Gospodarka finansowa i materiałów prowadzona jest przez Zespół w oparciu o od-
rębne przepisy. 
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ORGANIZACJA ZESPOŁU 
 

§20 
Szczegółową organizację nauczania ,wychowania i opieki w Zespole określa arkusz 
Organizacyjny poszczególnych jednostek wchodzących w skład Zespołu opracowany 
i zatwierdzony według zasad określonych w Statutach Przedszkola, Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum . 

 
§21 

Kryteria przyjęć dzieci do Przedszkola oraz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum ustalają odpowiednio Statuty tych jednostek organizacyjnych. 

 
 

§22 
Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza w Zespole jest prowadzona według 
zasad ustalonych w Statutach Przedszkola ,Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

 
 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOLU 
 

§21 
1. W Zespole zatrudnia się: dyrektora , 3-ch zastępców dyrektora ,nauczycieli oddzia-
łów gimnazjalnych , szkoły podstawowej i przedszkolnych oraz pracowników admini-
stracyjnych i pracowników obsługi. 
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których mowa w ust.1, regulują od-
rębne przepisy. 
 

WYCHOWANKOWIE ZESPOŁU 
 

§23 
1. Wychowankami i uczniami Zespołu są odpowiednio wychowankowie i uczniowie 
Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 
2. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków Zespołu , określają szczegółowo Sta-
tuty Przedszkola , Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§24 

Tablice i stemple Szkół i Przedszkoli wchodzących w skład Zespołu zwierają u góry 
nazwę Zespołu a u dołu nazwę Szkoły lub Przedszkola. Szkoły wchodzące w skład 
Zespołu posiadają własne Statuty określające ich nazwę i typ szkoły , ich cele i za-
dania , organ prowadzący szkoły , organy szkoły oraz ich kompetencje , organizacje 
szkoły , zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników , zasady rekrutacji 
uczniów ich prawa i obowiązki. 

§25 
 

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentacje Przedszkola , Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§26 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy: 
Ustawa o Systemie Oświaty , Karta Nauczyciela , przepisy wykonawcze do tych 
ustaw a także Statuty Przedszkola , Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 
 
Nowelizacja statutu uchwałami: 
 
Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum z dnia _____________________ 
 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z dnia _________________________ 
 
Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola z dnia _____________________  


