
Projekt

z dnia ........
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia .................... .... r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami), art. 5c pkt 1, art. 58 
ust. 1 i 6, art. 62 ust. 1-4 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY GIERAŁTOWICE
uchwala, co następuje

§ 1. 

1. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie zwany dalej "Zespołem"
w skład, którego wchodzą:

1) Gminne Przedszkole w Chudowie

2) Szkoła Podstawowa im. Witolda Budryka w Chudowie

2. Akt założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu określa statut, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Zespół przejmuje wszelkie należności i zobowiązania a także mienie połączonych jednostek, które staje się
w całości mieniem Zespołu.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia..........................r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami), art. 5c pkt 1, art. 58 
ust. 1 i 6, art. 62 ust. 1-4 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami)

Uchwałą Nr ...... z dnia ........

Rada Gminy Gierałtowice

tworzy

z dniem 1 września 2017 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Chudowie

ul. Szkolna 52

44-177 Chudów

W skład Zespołu wchodzą:

Gminne Przedszkole w Chudowie

Szkoła Podstawowa im. Witolda Budryka w Chudowie
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia......................r.

STATUT
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CHUDOWIE

§ 1. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie,

2) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Gminne Przedszkole w Chudowie

3) Szkole Podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Witolda Budryka w Chudowie

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami),

5) statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie.

§ 2. 

1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Chudowie.

2. Siedzibą Zespołu jest budynek w Chudowie przy ul. Szkolnej 52.

3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Gminne Przedszkole w Chudowie,

2) Szkoła Podstawowa im. Witolda Budryka w Chudowie.

§ 3. 

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej.

2. Szczegółowe cele i zadania Przedszkola i Szkoły Podstawowej określają ich statuty.

§ 4. 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Gierałtowice.

2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

3. Dyrektor Zespołu samodzielnie prowadzi obsługę finansowo-księgową.

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy.

§ 5. 

1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców Przedszkola i Szkoły Podstawowej 
wchodzących w skład Zespołu.

2. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu;

2) Rada Pedagogiczna Przedszkola,

3) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej,
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4) Rada Rodziców Przedszkola,

5) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej,

6) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej.

3. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu określają statuty Przedszkola i Szkoły Podstawowej.

4. W celu harmonijnego współdziałania organów Zespołu, a także rozwiązywania zaistniałych sporów niezbędne 
jest przestrzeganie zasady bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami o podejmowanych działaniach i 
decyzjach.

5. W przypadku powstania wszelkich sytuacji konfliktowych, Dyrektor Zespołu podejmuje rolę mediatora w celu 
rozwiązania konfliktu.

§ 6. 

1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Przedszkola i Szkoły Podstawowej.

2. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad wychowankami Przedszkola i uczniami Szkoły Podstawowej,

4) odpowiada za działalność wychowawczą, profilaktyczną i opiekuńczą Zespołu,

5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej Przedszkola i Szkoły Podstawowej,

6) realizuje uchwały Rad Pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji,

7) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ 
prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny,

8) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe zatrudnionym pracownikom,

9) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych, w sprawie odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników,

10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu, zaopiniowanym przez rady 
pedagogiczne oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

11) organizuje administracyjną obsługę Zespołu,

12) dba o powierzone mienie,

13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza organ prowadzący Zespół zgodnie z ustawą.

§ 7. 

1. Zespół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 8. 

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i 
wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

§ 9. 

1. Utrzymuje się w mocy postanowienia statutów Przedszkola i Szkoły Podstawowej w zakresie, w jakim nie są 
one sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

2. Organem właściwym do dokonywania zmian w statucie są Rady Pedagogiczne Przedszkola i Szkoły 
Podstawowej.
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§ 10. 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
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UZASADNIENIE

Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie w znacznym stopniu usprawni
realizację zadań administracyjno-organizacyjnych oraz prowadzenie spraw kadrowych placówki.
Powstaną formalne możliwości oszczędniejszego gospodarowania budżetem i majątkiem szkoły
podstawowej oraz przedszkola. Połączenie nie zmieni obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej
im. Witolda Budryka w Chudowie.
Powołanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie będzie również korzystne ze względów
dydaktyczno-wychowawczych gdyż stworzone zostaną warunki do większej integracji środowiska
nauczycieli, rodziców i uczniów. Ponieważ szkoła i przedszkole znajdują się w jednym budynku,
który składa się z segmentów, ich połączenie umożliwi szerszy i bardziej racjonalny dostęp do
posiadanej bazy dydaktyczno-wychowawczej.
Wobec powyższego zasadnym jest utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolego w Chudowie.
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