
UCHWAŁA NR XL/329/2018
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2018 r. tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach, zwany 
dalej Zespołem, z siedzibą w Dobrzykowicach, ul. Sukcesu 2, 55-002 Kamieniec Wrocławski.

2. Zespół, jako jednostka budżetowa Gminy Czernica powstaje przez połączenie:

1) Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach,

2) Przedszkola Publicznego w Dobrzykowicach.

3. Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

4. Zespołowi nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach przejmuje w całości wszelkie należności, 
zobowiązania, mienie i pracowników jednostek wchodzących w jego skład.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/329/2018

Rady Gminy Czernica

z dnia 14 marca 2018 r.

Akt założycielski

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 i art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017, poz. 59 ze zm.) Rada Gminy Czernica tworzy z dniem 1 września 2018 r.  zespół szkolno-
przedszkolny o nazwie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach obejmuje szkołę podstawową oraz przedszkole 
publiczne.

2. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach, ul. Sukcesu 2, 55-
002 Kamieniec Wrocławski,

2) Przedszkole Publiczne w Dobrzykowicach, ul. Sukcesu 2, 55-002 Kamieniec Wrocławski.

3. Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach mieści się w Dobrzykowicach, przy 
ul. Sukcesu 2, 55-002 Kamieniec Wrocławski.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/329/2018

Rady Gminy Czernica

z dnia 14 marca 2018 r.

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach;

2) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Dobrzykowicach;

3) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski 
w Dobrzykowicach;

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017r. 
poz, 59 z późn. zm.),

5) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców – należy przez to 
rozumieć organy działające w Zespole;

6) dzieciach, uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć dzieci z Przedszkola i uczniów Szkoły oraz ich 
rodziców lub opiekunów prawnych;

7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej 
powierzono jeden z oddziałów w Zespole;

8) organie prowadzącym Zespół – należy przez to rozumieć Gminę Czernica.

§ 2. 1. Zespół nosi nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach.

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Publiczne Przedszkole w Dobrzykowicach;

2) Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach.

3. Siedziba Zespołu mieści się w Dobrzykowicach, ul. Sukcesu 2, 55-002 Kamieniec Wrocławski.

4. Organem prowadzącym jest Gmina Czernica.

§ 3. 1. Nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu.

2. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Tablica urzędowa Zespołu zawiera pełną nazwę Zespołu.

§ 4. Statut określa:

1) cele i zadania Zespołu

2) organy Zespołu i ich szczegółowe zadania,

3) organizację pracy Zespołu,

4) zakres zadań nauczycieli i innych pracowników,

5) prawa i obowiązki wychowanków i uczniów,

Rozdział 2.
Cele i zadania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

§ 5. 1. Zespół realizuje cele wymienione w art. 1 ustawy i w innych przepisach prawa, w zakresie 
odnoszącym się do podstawy programowej.

2. Zadania Zespołu określają statuty Przedszkola oraz Szkoły.
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§ 6. Cele i zadania wskazane w § 5 Zespół osiąga poprzez realizację podstawy programowej i innych zadań 
oświatowych przewidzianych prawem.

Rozdział 3.
Organy zespołu i ich szczegółowe zadania

§ 7. 1. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu;

2) Rada Pedagogiczna składająca się z nauczycieli Przedszkola i Szkoły wchodzącej w skład Zespołu;

3) Samorząd Uczniowski;

4) Rada Rodziców.

2. W Zespole nie zachowuje się odrębności pracy Rad Pedagogicznych Przedszkola i Szkoły.

§ 8. 1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna.

2. Radę pedagogiczną tworzą nauczyciele Szkoły i Przedszkola.

3. Szczegółowe zasady pracy Rady określają statuty Przedszkola i Szkoły.

§ 9. 1. W Zespole działa Rada Rodziców, która wykonuje kompetencje przewidziane w ustawie.

2. Skład Rady Rodziców określa ustawa.

3. Działalność Rady Rodziców określa ustawa i wydany na jej podstawie regulamin.

§ 10. 1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, który wykonuje uprawnienia przewidziane w ustawie.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony na 
podstawie ustawy.

Rozdział 4.
Organizacja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

§ 11. 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 oraz pozostałe informacje ogólne o Szkole określone są 
w Statucie Szkoły.

3. Terminy przerw w pracy Zespołu ustalają przepisy o organizacji roku szkolnego. Przyjmuje się zasadę, 
że Zespół funkcjonuje pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku  z wyjątkiem świąt.

4. Cele i zadania Przedszkola i Szkoły określają statuty tych jednostek składowych Zespołu.

5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
Zespołu opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem przedszkolnego i szkolnego planu nauczania.

6. Kryteria przyjęć dzieci do Przedszkola oraz uczniów do Szkoły ustalają odpowiednio statuty tych 
jednostek organizacyjnych.

7. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza w Zespole jest prowadzona według zasad ustalonych 
w Statutach Przedszkola i Szkoły.

§ 12. 1. W Zespole tworzone jest stanowisko wicedyrektora w przypadku, gdy liczba oddziałów wynosi co 
najmniej 12.

2. Zakres kompetencji dla wicedyrektora określa Dyrektor.

3. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze

Rozdział 5.
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§ 13. 1. W Zespole zatrudnia się: dyrektora, nauczycieli Przedszkola i Szkoły oraz pracowników 
administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których mowa w ust. 1 regulują odrębne przepisy.
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3. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu określają szczegółowo Statuty Przedszkola 
i Szkoły.

Rozdział 6.
Wychowankowie i uczniowie Zespołu

§ 14. 1. Wychowankami i uczniami Zespołu są odpowiednio wychowankowie i uczniowie Przedszkola 
i Szkoły.

2. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków Zespołu określają szczegółowo Statuty Przedszkola 
i Szkoły.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 15. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Zespołu: nauczycieli, 
rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 16. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu określają odrębne przepisy.

§ 17. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Organ prowadzący szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny lub oddziały
przedszkolne może, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 ze zm.), przekształcić ten oddział przedszkolny lub te oddziały przedszkolne
w przedszkole. Przedszkole, na mocy art. 92 ust. 2 ww. ustawy tworzy zespół ze szkołą podstawową,
w której dotychczas działały oddziały przedszkolne, tj. z istniejącą Szkołą Podstawową im. Stulecia
Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach. Przepis art. 92 ust. 2 należy interpretować jako lex
specialis, gdyż sformułowanie „tworzy zespół” oznacza w języku prawniczym kategoryczny nakaz
utworzenia zespołu istniejącej szkoły podstawowej z przedszkolem utworzonym z przekształcenia
oddziałów przedszkolnych działających dotychczas w tej szkole podstawowej. Na organie stanowiącym
jednostki samorządu terytorialnego ciąży w tych okolicznościach wymaganie działania zgodnie z art. 91 ust
5 ww. ustawy, a zatem sporządzenia aktu założycielskiego i statutu zespołu.

Nowa jednostka oświatowa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach zatrudniać będzie
wszystkich pracowników zatrudnionych w łączonych jednostkach oświatowych. Dyrektorem Zespołu
(zgodnie z zapisem art. 91 ust. 3 ww. ustawy) będzie dotychczasowy dyrektor szkoły podstawowej, w której
działały oddziały przedszkolne, do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły
podstawowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.
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