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UCHWAŁA NR XLVIIUZ3D|I0
Rady Gminy ŻetazkÓw
z dnia 25 czerwca2010 r.
w sprawie utworzenia Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Kokaninie

Napodstawie
art.t8 ust.Zpkt 15ustawyzdnia8 marca|990 r. o samorządzie
gminnym
(Dz.U.z2001 r. Nr t42, poz. 159|zp6źn.zm.),w
rwirykuz art.5cpkt1,
afi.62ust.1. 4, art.79ust.1 ustawyzdnia7 vttzęśnia1991
(Dz.IJ.z
r. o systemie
oświaty
2004r. Nr 256, poz. 2572 zpÓźn.zm.)Rada GminyŻe|azk6w
uchwala'co następuje:
$1
\/

Z dniem I września2010 r. tworzy się Zespoł.Szkolno-Przedszkolny
w Kokaninie , zwany dalej Zespołem, w składktÓrego wchodzą
1) PublicznePrzedszkole Samorządowew Kokaninie A^Ianedalej
Przedszkolem;
2) SzkołaPodstawowa w Kokaninie zwana dalej Szkotą.

Akt załoĘcielski
stanow
i załącnlik
nr 1 i" uchwĄ
$3

Prze dmi otem działa|ności Zespołuj est wykonywani e zadanoświatowych.

$4
organizację Zespołuokreślastatut stanowiącyzatączrtiknr 2

uchwĄ

$s

Wykonanie uchwĄ powierza się WÓjtowi Gminy Że|azkow

Uchwaławchodzi w Ęciez dniemo"olu'.,".

PRu łI

Uzasadnienie
Do UchwatyNr XLVIM30/10
Rady Gminy Że|azkÓw
z dnia 25 czerwca2010 r
Podstawy prawne do dokonania połączeniaorganizacyjtego szkÓł w zespÓł tvtorzą
przepisy art,62ust.1 ustawy zdnia7 wrzeŚnia|991r. o systemie oświaty(Dz.U. z 2004r.Nr
256,poz.2572 z pÓźn. 7'trr|anaffIi)
. Zgodruez art.62 ust.1 organ prowadzący szkoĘ
lub placÓwki rÓznych typÓw moze je połączyÓw zespÓł.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kokaninię znajduje się w bezpośrednimsąpiedztwie
budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego )
Zautworzeniem Zespołu Szkolno -Pruedszkolnegow Kokaninie przemawiają następujące
argumenty natury or ganizacyjnej :
1)jednoosobowe, sprawniejsze zarządzalię szkołami oraz większa odpowie dzialnośÓza
podjęte decyzje,
2) Iepsze warunki do organizowania doruźtychzastępstw w szkołach ptzez nauczyci eli z
odpowiednią specjaliz acją,
3) organizowanie wspÓlnych rad szkoleniowych i wspÓlnych uroczystościszkolnych,
4) integracjanavczycieli , uzyskanie poczucia jednościi większej odpowiedzialnościza
uczniÓw )
5) efektyvmiejsze kształtowaniedługofalowejpolityki kadrowej
6) efektywniejsze wykorzystanie sprzętutechnicznego i pomocy dydaktycznych'
Stąd teżpodjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione

PRZEW

Załącznik nr 1
Do UchwaĘ Nr XLvIIanO/lO
Rady Gminy Że|azk6w
z dnia 25 czemca 2010 r

Akt Założycielski
ZespołuSzkolno.P rzedszkolnego
w Kokaninie

Na podstawie art.62 ust. 5 ustawy z dnia7 września199I roku o systemie oświaĘ

(Dz,U.z20a4r. Nr 256,poz.2572,
zpoźn.zm.)

$1
Z dniem1 września
2010r. tworzysięZespÓłSzkolno.Przedszkolnyz siedzibą
w Kokaninie

$2

W składZespofu Szkolno-Przedszkolnegow Kokaninie wchodzą
1) Szkota Podstawowaw Kokaninie ,
2) Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kokaninie
Przewodni

Rady G
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kÓw

,)Ż-,

ąsior

Załącznik2
do uchwałyNr XLVIII/230||0
Rady Gminy ŻelazkÓw
z dniaZl czerwcaZ0l} r
Statut Zespołu Szkolno. Przedszkolnego

w Kokaninie

$1
o:
Ilekroćw dalszychprzepisachjest mowabezb|izszegookreślęnia
przez
to rozumieÓ ZespołSzkolno. Przedszkolny
1) ZespoLe na|eĘ
w Kokaninie
2) Szkole . naleŻyptzezto rozumiećSzkołęPodstawowąwKokaninie
3) Przedszkolu - naleŻyprzez to rozumieÓ Publiczne Przedszkole Samorządowew
Kokaninie
4) ustawie . na|ezyprzez to rozumiećustawęzdnia7 września
|99I r. o systemieoświaĘ(Dz. U . z 2004r. Nr 256,poz.2572zę
zm.);
5) statucie. na|eĘ przez to rozumiećStatutZespołu.
$2
I. Zespołnosi rurzwę:Zespoł'Szkolno. Przedszkolnyw Kokaninie
jest budynekpołozonyw miejscowości
Kokanin
f . SiędzibąZespołu
3. W składZespołuwchodzą
l) SzkołaPodstawowaw Kokaninie
2) Publicznę PrzędszkoleSamorządowe
w Kokaninie
$3
|. Zespoł reaIizujecelę i zadaniaokreślone
w ustawiekoncentrując
dydaktycznej,wychowawczej i
się na prowadzeniudziałalności
opiekuriczej.
2. SzczegÓłowecelę i zadaniaSzkołyiPrzędszkolaokreślająich
statuĘ.
$4
1. organemprowadzącymZespołjestGmina Że|azk6w
2. NadzÓr pedagogicznynad ZespołemsprawujeWielkopolskiKuratoroświaty.
3. DyrektorZespołusamodzielnieprowadzi obsługęfinansowo-księgową.
4. SzczegÓłowezasadygospodarkifinansowejZespołuregulująodrębneprzepisy.

$s
1. Zachowuje się odrębnośćrad pedagogicznych orazradrodzicÓw
Szkoły iPrzedszkola wchodzących w składZespołu
f . organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespofu;
2) Rada PedagogicznaPrzedszkola;
3) Rada Pedagogiczna Szkoły;
4) Rada RodzicÓw dzieci vczęszczających do Przedszkola;
5) Rada RodzicÓw uczniÓw Szkoły;
6) SamorządUczniowski Szkoły.
3. Kompetencje poszczegÓlnych organÓw Zespołu oraz sposÓb
rozwięywania sporÓw między nimi określająstatuty Szkoły i
Przedszkola.
4. W celu harmonijnego wspÓłdziałaniaorganÓw Zespołu, a takŻe
r ozwiązywania zaistniałych sporÓw niezbędne j est prze strzeganie
zasady bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami o
podejmowanych działatltachi decyzj ach.
5. W przypadku powstania wszelkich sytuacji konfliktowych,
specjalnie powołany ptzez Dyrektora zespÓł mediacyjny lub
Dyrektor Zespołupodejmują rolę mediatora w celu rozwiązania
konfliktu.

$6

1. Dyrektor Zespołujest jednocześnieDyrektorem Szkoły iPrzedszkola.
2. Dyrektor Zespołu w szczegÓ|ności:
l) kieruj ebieŻącądziała|nościąZespołu
i re:prezenfujeZesp6łna
zewnątrz;
2) sprawuje nadzlr pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad wychowankami Przedszkola i uczniami
Szkoły;
4) odpowiada Za działa|ność,wychowawczą profilaktyczn%
terapeuty cznąi opi ekuriczą Ze sp ołu;
5) przewo dniczy Radzie Pedagogicznej Przedszkola i Radzie
PedagogicznejSzkoły;
6) realizuje uchwały Rad Pedagogicznych podjętych w ramach ich
kompetencji;
7) wstrzymuje wykonanie uchwał.niezgodnych z ptzepisami prawa i
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz
sprawujący nadzÓr pedagogiczny ;
8) ptzyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe zatrudnionym
pracownikom;
9) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rad
pedagogicznych, w sprawie odznaczen, nagrÓd i innych
wyrÓżnieri ' 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) organizujeadministracyjnąobsługęZespołu;
12) dba o powierzone mienie;

ł
/

kształcenia
13) wspołdziała ze szkołami wyŻszymi oraz zak<ładami
praktyk
pedagogicznych;
nauczycieli w organizacji
14) wykonuje inne zadantawynikające zptzepisÓw szczegllnych.
4. Stanowisko DyrektoraZespofu powieruai odwofuje z niego organ
prowadzący Zespoł'zgodrue z ustawą.

$7
t, Zespoł'uŻywapieczęcii stemplizgodniez odrębnymiprzepisami.
2. ZespÓł prowadzi i przechowuje dokumentacjęna zasadach
w odrębnychprzepisach.
określonych
$8
Zasadywydawani
a orazwzoryświadectwi innych drukÓw szkolnych,sposob
dokonywaniaich sprostowa i wydawaniaduplikatÓworaz zasadyodpłatnościza te
czynności
określaj
ą odrębneprzepisy.

$e
l. Utrzymuje się w mocy postanowienia stafutuSzkoły otazstafutu
Przedszkola w zakresie, w jakim nie są one swzeczne z
postanowieniami niniej szego statutu.
2. organem właściwym do dokonywania nnian w stafuciejest zespÓł złoŻonyz Rady
Pedagogicznej Przedszkola i Szkoły

$10
Stafut wchodzi w zvcie z dniem 1 września20|Or.

PRZE
RADY

