Uchwała Nr XVIII/157/2008
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie: połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Kielnie w Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Kielnie
Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) uchwala, się co
następuje:
§1
Łączy się Szkołę Podstawową im Bohaterów Westerplatte w
Kielnie i Gimnazjum w Kielnie w Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Kielnie.
§2
Akt założycielski Zespołu Szkół w Kielnie stanowi załącznik nr 1.
§3
Organizację Zespołu Szkół w Kielnie określa statut, który
stanowi załącznik nr 2.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od dnia 1 września 2008 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/157/2008
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 kwietnia 2008

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKÓŁ
§1
Z dniem 1 września 2008r. zakłada się Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Kielnie
§2
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie
obejmuje Szkołę Podstawową im Bohaterów Westerplatte w Kielnie i
Gimnazjum w Kielnie.
§3
Obwód Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie
obejmuje:
- obwód Szkoły Podstawowej w Kielnie:
tj. miejscowości administracyjnie przynależne do sołectw :
Kielno, Kieleńska Huta, Rębiska, Leśno i Warzno.
oraz obwód Gimnazjum w Kielnie:
tj.miejscowości administracyjnie przynależne do sołectw :
Kielno, Kieleńska Huta, Rębiska, Leśno i Warzno
§4
Nie tworzy się obwodu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szemud,
które na podstawie orzeczenia Publicznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej uczęszczają do Oddziałów Integracyjnych Zespołu Szkół z
Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie.
§5
Organizację Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie określa
statut.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/157/2008
Rady Gminy Szemud z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Statut
Zespołu Szkół
Z Oddziałami Integracyjnymi

w Kielnie
Przyjęty uchwałą Rady Gminy Szemud nr XVIII/157/2008.z dnia 29
kwietnia 2008 r. Na podstawie art. 58 w związku z art. 62.u 1 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty( Tekst jedn. Dz.U Z
2004r. Nr 256 poz.2572 z późn .zm) oraz Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 z późniejszymi zmianami w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (. Dz. U.z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn.zm).

Rozdział I
Przepisy definiujące
§1
Ilekroć w dalszych w przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w
Kielnie,
2) szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową
im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie,
3) gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum w Kielnie,
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty
(tekst jedn.. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm),
5) statucie – należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkół w Kielnie,
6) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora zespołu szkół,
7) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej i
gimnazjum oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,
8) organie prowadzącym zespół –należy przez to rozumieć Gminę Szemud .
9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Pomorskiego
Kuratora Oświaty.
Rozdział II
Nazwa i siedziba zespołu
§2
1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie
2. W skład Zespołu wchodzą:
•

Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Westerplatte w Kielnie,

•

Gimnazjum w Kielnie.

2. Do obwodu Szkoły Podstawowej należą miejscowości administracyjnie przynależne do
sołectw :
Kielno, Kieleńska Huta, Rębiska, Leśno i Warzno.
3.Do obwodu Gimnazjum należą miejscowości administracyjnie przynależne do sołectw :

Kielno, Kieleńska Huta, Rębiska, Leśno,Warzno
4. Nie tworzy się obwodu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szemud, które na podstawie
orzeczenia
Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczęszczają do Oddziałów
Integracyjnych Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie.
5. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Szemud.
6. Siedzibą zespołu jest budynek w Kielnie przy ul. Szkolnej 4
7.Oddziały Przedszkolne Zespołu mają swoją siedzibę w Kielnie przy ul. Oliwskiej 41
Rozdział III
Cele i zadania zespołu
§3
I. Cele i zadania zespołu wynikają w szczególności z:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ,
2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (tekst jedn.Dz.
U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz.
114),
4) rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z póxn.zm.),
5) innych aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji zawartych w w/w
ustawach.
II .Cele i zadania szkół: podstawowej oraz gimnazjum określają odpowiednio ich
Statuty, których
przepisy w tym zakresie pozostają w mocy

Rozdział IV
Organ prowadzący i inne informacje
§ 4.
1. Organem założycielskim zespołu jest Gmina Szemud z siedzibą w Szemudzie ul
Kartuska 13
2. Organem prowadzącym zespół jest Gmina Szemud
3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty .
Rozdział V
Organy zespołu i ich kompetencje
§ 5
1. Organami zespołu są:
•

dyrektor,

•

rada pedagogiczna – złożona z Rad Pedagogicznych Szkół
:Podstawowej i Gimnazjum,
.
Rady: rodziców i szkoły,(jeżeli zostały powołane),złożone z Rad

•

Rodziców i Szkół Podstawowej i Gimnazjum.
•

Samorządy Uczniowskie – szkół wchodzących w skład Zespołu.

2. Szczegółowe kompetencje, zasady działania oraz sposoby rozwiązywania sporów między
organami
określają Statuty poszczególnych szkół Zespołu.
3. w sytuacjach konfliktowych, których rozwiązanie nie będzie możliwe w sposób opisany w
statutach
szkół ,mediację podejmie Zespół Mediacyjny powołany wspólnie przez wszystkie organy
Zespołu.

§6
1. Zespołem Szkół kieruje dyrektor powołany przez Wójta Gminy Szemud
2. Dyrektor jest kierownikiem placówki w świetle przepisów Prawa Pracy i ustawy Karta
Nauczyciela .

3. Dyrektor dla usprawnienia pracy zespołu może powołać w uzgodnieniu z organem
prowadzącym szkołę, dwóch wicedyrektorów .
Rozdział VI
Organizacja zespołu
§7
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określają

arkusze

organizacyjne

szkoły

podstawowej

i

gimnazjum,

z

uwzględnieniem szkolnych planów nauczania.
Rozdział VII
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników zespołu
§8
1. Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole
nauczycieli
i pozostałych pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których jest mowa w ust. 1 regulują
odrębne

przepisy o konkursach na stanowiska .

3. Szczegółowe zadania i obowiązki dla zatrudnionych w zespole nauczycieli określone
są w statutach
szkoły podstawowej i gimnazjum.
§9
Dotychczasowi nauczyciele i pracownicy administracji oraz obsługi szkół
wchodzących w skład
zespołu stają się jego pracownikami z datą uchwały o jego powołaniu, co nie
wyklucza możliwości
zmiany zakresu obowiązków i innych istotnych warunków zatrudnienia w trybie
przewidzianym
przepisami Kodeksu Pracy. I Karty Nauczyciela.

Rozdział VIII
Zasady rekrutacji uczniów zespołu
§ 10
Zasady rekrutacji uczniów określone są odrębnie w statutach szkoły podstawowej i
gimnazjum.

Rozdział IX
Prawa i obowiązki uczniów zespołu
§ 11
1. Uczniami zespołu stają się dotychczasowi uczniowie szkół: podstawowej i
gimnazjum wraz
z ich oddziałami integracyjnymi.
2. Prawa i obowiązki uczniów określają szczegółowo statuty szkoły podstawowej i
gimnazjum.
Rozdział X
Gospodarka finansowa zespołu
§ 12
1. Zespół

jest

jednostką

organizacyjną

gminy

Szemud,

finansowo

wyodrębnioną, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych
przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych..
2. Podstawą gospodarki finansowej zespołu jest plan dochodów i wydatków na
dany rok kalendarzowy
3. Obsługę finansową zespołu prowadzi z ramienia organu założycielskiego na
zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych właściwy Referat UG Szemud

Rozdział XI
Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 13
1. Zespół używa pieczęci urzędowej zawierającej: nazwę zespołu, adres. Pieczęć
może także zawierać: numer telefoniczny, numer statystyczny regon oraz numer
identyfikacji

podatkowej

NIP zespołu.
2. Szkoła Podstawowa używa pieczęci urzędowej zawierającej: nazwę zespołu,
nazwę szkoły podstawowej, adres. Pieczęć może także zawierać: numer
telefoniczny, numer statystyczny regon oraz numer identyfikacji podatkowej NIP
zespołu.
3.Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zawierającej: nazwę zespołu, nazwę
gimnazjum, adres. Pieczęć może także zawierać: numer telefoniczny, numer
statystyczny regon oraz numer identyfikacji podatkowej NIP zespołu.
§ 14
Zespół może posiadać własny strój szkolny, sztandar, godło, oraz ceremoniał szkoły.

§ 15
Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej, materiałowej oraz
nieruchomościami określają odrębne przepisy.
§ 16
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację szkół, które weszły w jego skład
,zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 17
Nadanie statutu Zespołowi Szkół w Kielnie nie powoduje utraty mocy przez statuty
szkół wchodzących w skład zespołu. Tracą moc jedynie te postanowienia zawarte w
statutach połączonych szkół, które zostały odmiennie uregulowane w niniejszym
Statucie Zespołu .

§ 18
Dokonywanie zmian w statucie zespołu odbywa się po ich uprzednim zaopiniowaniu przez
Rady
Pedagogiczną i Rodziców Zespołu Szkół, w trybie określonym przez ustawę.

§ 19
Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2008r.

