
                                                                         
STATUT

Zespołu Placówek Edukacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczych
w Wielkich Drogach

§ 1

1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Placówek Edukacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczych 
    w Wielkich Drogach.
2. W skład Zespołu Placówek Edukacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczych w Wielkich  
    Drogach wchodzą następujące placówki edukacyjne:

a) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
b) Szkoła Podstawowa Specjalna
c) Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna

3. Siedzibą Zespołu jest miejscowość Wielkie Drogi, ul. Jana Brandysa 8, 32-051 Wielkie 
    Drogi  gm. Skawina.
4. Organem Prowadzącym jest Województwo Małopolskie.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami jest Małopolski Kurator  
    Oświaty.
6. Nadzór nad działalnością Zespołu w imieniu Województwa Małopolskiego sprawuje 
    Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

§ 2

Zespół Placówek Edukacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczych zwany dalej :”Zespołem” 
działa w oparciu o następujące przepisy prawa:

a) Ustawę  z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie  oświaty  (Tekst  znowelizowany
opracowano na podstawie:  Dz.  U.  z  2016 r.  poz.  1943,  zm.  z  2016 r.  poz.  1954,
poz.1985, poz. 2169, z 2017 r. poz. 60 z póź.zm.),Ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r.
o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U.  z 2022 r, poz.1700).

b) Przepisy wykonawcze do w/w ustawy.
c) Niniejszego Statutu.

§ 3

Zespół zapewnia wychowankom całodobową opiekę oraz warunki bezpiecznego i godnego 
życia oraz zapewnia możliwość indywidualnego oddziaływania na dzieci niedostosowane 
społecznie odpowiednio do ich osobowości i potrzeb wychowawczych. Umożliwia rozwój 
osobowości, a w miarę możliwości ich samodzielność z uwzględnieniem stopnia fizycznej
i psychicznej sprawności wychowanków, a także kształcenie dostosowane do wieku i 
możliwości uczniów.

§ 4

1. Cele i zadania Zespołu:
a) Podstawowym zadaniem Zespołu jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania

oraz organizacyjnej, administracyjnej i finansowej obsługi wchodzących
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      w skład Zespołu placówek.
b) Zespół tworzy warunki dla prawidłowego wypełniania zadań przez placówki 

wymienione w art. 1 ust. 2 Statutu.
c) Zespół jest pracodawcą dla zatrudnionych w placówkach pracowników.

Zespół nie ogranicza odrębności wchodzących w skład Zespołu placówek.
d) Zespół zapewnia utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków    
      nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach wchodzących w jego  
      skład.

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką resocjalizacyjną całodobowego 
pobytu stałego, przeznaczoną dla młodzieży niedostosowanej społecznie, której 
zapewnia:

- opiekę i wychowanie;
- resocjalizację;
- możliwość leczenia uzależnień;
- zdobycie kwalifikacji zawodowych.

3. Szkoła Podstawowa Specjalna  oraz  Szkoła Branżowa I Stopnia przyjmują młodzież   
w  przedziale  wiekowym 13-18 lat, która  przebywa  w  Młodzieżowym  Ośrodku 
Wychowawczym.

4. Szczegółowe zadania, cele oraz organizację wewnętrzną poszczególnych placówek 
określają Statutu szkół i Regulaminy Organizacyjne.

§ 5

1.  Zespołem kieruje Dyrektor przy pomocy:
a) Wicedyrektora ds. opiekuńczo-wychowawczych;
b) Wicedyrektora ds. pedagogicznych;
c) Głównego Księgowego

2. Dyrektora Zespołu powołuje Marszałek Województwa Małopolskiego.
3. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu.

§ 6

1. Dyrektor kieruje Zespołem i odpowiada za realizację zadań statutowych Zespołu oraz 
placówek wchodzących w jego skład.

2. Dyrektor zatrudnia:
a) Wicedyrektora ds. opiekuńczo-wychowawczych;
b) Wicedyrektora ds. pedagogicznych;
c) Głównego Księgowego;
d) Pozostałych pracowników placówek wchodzących w skład Zespołu.

3. Dyrektor Zespołu zobowiązany jest do:

a) składania oświadczeń woli w imieniu Zespołu oraz reprezentowania Zespołu 
na zewnątrz;

b) zawieranie umów zarówno z zakresu prawa pracy jak i prawa cywilnego w 
ramach uprawnień i środków przyznanych w zatwierdzonym planie rzeczowo-
finansowym;
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c) ustalenia wewnętrznej organizacji pracy Zespołu, a także ostatecznego 
decydowania o zakresie praw i obowiązków poszczególnych pracowników;

d) decydowania w sprawach zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników;
e) stosowania sankcji służbowych przewidzianych wewnętrznym Regulaminem 

Pracy oraz przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela;
f) dochodzenia roszczeń cywilno-prawnych w tym także za spowodowanie 

szkody na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego;
g) zatwierdzenie planów kontroli wewnętrznej oraz wydawania zaleceń 

pokontrolnych;
h) ustalania zasad obiegu dokumentów i korespondencji wewnątrz Zespołu jak 

również sposobu i trybu ekspedycji korespondencji na zewnątrz;
i) nadzorowania spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także 

warunków przeciw pożarowych;
j) należytego doboru kadr do pracy w placówkach;
k) prowadzenie prawidłowej organizacji wewnętrznej i wyczerpującego 

określenia zadań poszczególnych placówek, działów i samodzielnych 
stanowisk;

l) zachowanie dyscypliny budżetowej oraz dyscypliny pracy i płac;
m) terminowego sporządzania obowiązującej sprawozdawczości;
n) terminowego załatwiania spraw i interwencji;
o) zorganizowania należytej ochrony mienia;
p) wykonywania innych spraw powierzonych przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego;
q) kierowania działalnością edukacyjną szkół;
r) sprawowania nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach;
s) realizowania uchwał  Rady Pedagogicznej podjętych w ramach  jej 

kompetencji stanowiących.

§ 7

1. W Zespole funkcjonują następujące działy, które realizują  zadania wspólne dla placówek   
    wchodzących w skład Zespołu: 

a) Dział Księgowości;
b) Dział Administracji;
c) Dział Gospodarczy.

2. Szczegółowe zadania i strukturę organizacyjną poszczególnych działów określają Statuty    
    i Regulaminy poszczególnych szkół i placówek.  
  
 

§ 8

W sprawach nie unormowanych powyższym Statutem zastosowanie mają inne obowiązujące 
przepisy prawa.

Zatwierdzono na Posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej w dniu 31.08.2022 r.
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