
 

 

UCHWAŁA NR XXI/150/2012 

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pobiednej  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 

art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 5c pkt. 1, art. 58 ust. 1, 

2 i 6 oraz art. 60 ust. 1 i art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miej-

ska w Leśnej uchwala, co następuje:  

§ 1. Z dniem 1 września 2012r. tworzy się zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej zwany dalej „Ze-

społem”.  

§ 2. W skład Zespołu wchodzą :  

1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyń-

skiego w Pobiednej mieszcząca się przy ulicy Het-

mańskiej 3;  

2. Przedszkole Gminne mieszczące się przy ulicy 

Dworcowej 2 w Pobiednej.  

§ 3. Siedzibą Zespołu ustanawia się budynek 

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  

w Pobiednej mieszczący się przy ulicy Hetmań- 

skiej 3.  

§ 4. Akt założycielski Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Pobiednej stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

§ 5. Organizację Zespołu określa statut, stano-

wiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. 1. Majątek Szkoły Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Pobiednej i Przedszkola Gminne-

go w Pobiednej staje się majątkiem Zespołu.  

2. Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Pobiednej i Przedszkola Gminne-

go w Pobiednej stają się pracownikami Zespołu.  

3. Wszelkie należności i zobowiązania Szkoły 

Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pobied-

nej i Przedszkola Gminnego w Pobiednej przejmuje 

Zespół.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Leśnej.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady: 

Walter Straszak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 maja 2012 r.

Poz. 1678



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/150/ 

/2012 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia  

26 kwietnia 2012 r. 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Pobiednej 
 

Rada Miejska w Leśnej działając na podstawie 

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 58 ust. 6 w zw.  

z ust. 1 i 2 art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.) postanawia: 

§ 1. Z dniem 1 września 2012 r. utworzyć Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej z siedzibą przy 

ulicy Hetmańskiej 3, w skład którego wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego 

w Pobiednej;  

2) Przedszkole Gminne w Pobiednej. 

§ 2. Zespół z dniem utworzenia przejmuje skład-

niki majątkowe szkoły i przedszkola, o których mowa 

w § 1. 

§ 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej 

stanowi samorządową jednostkę budżetową. 

§ 4. Obwód Szkoły Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Pobiednej wchodzącej w skład 

zespołu obejmuje miejscowości: Pobiedna, Woli-

mierz. 

§ 5. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Po-

biednej nadano statut stanowiący załącznik nr 2 do 

uchwały nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Leśnej  

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

§ 6. Organem prowadzącym zespół jest Gmina 

Leśna. 

§ 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny 

jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu. 

§ 8. Akt założycielski wchodzi w życie z dniem  

1 września 2012 r. 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/150/ 

/2012 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia  

26 kwietnia 2012 r.  

 

 

STATUT 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Pobiednej 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny, zwany da-

lej „Zespołem”, nosi nazwę: „Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Pobiednej”. 

2. Zespół jest placówką publiczną, której siedziba 

mieści się przy ulicy Hetmańskiej 3 w Pobiednej. 

3. Zespół tworzą: 

1) Szkoła Podstawowa  im. Kornela Makuszyńskiego 

w Pobiednej mieszcząca się w budynku przy ulicy 

Hetmańskiej 3 w Pobiednej, zwana dalej „Szkołą”, 

2) Przedszkole Gminne mieszczące się w budynku 

przy ulicy Dworcowej 2, zwane dalej „Przedszko-

lem”. 

4. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Le-

śna. 

5. Zespół jest samorządową jednostką budżeto-

wą. 

6. Zespół używa pieczęci urzędowej: Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej. 

7. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają 

pieczęci odpowiednio: 

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej Szkoła 

Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, 

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Pobiednej  Przed-

szkole Gminne. 

Rozdział 2 

Informacje o zespole 

§ 2. 1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrek-

torem Przedszkola i Szkoły. 

2. Połączenie nie narusza odrębności rad pedago-

gicznych, rad rodziców, samorządu uczniowskiego 

Przedszkola i Szkoły. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny 

jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu. 
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Rozdział 3 

Cele i zadania zespołu 

§ 3. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w 

ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej pod-

stawie. 

2. Statuty poszczególnych placówek wchodzą-

cych w skład Zespołu szczegółowo precyzują zadania, 

cele i sposób ich realizacji. 

3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na za-

sadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  

poz. 1240 z późn. zm.) 

Rozdział 4 

Organy zespołu 

§ 4. 1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu, 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada Rodziców 

4) Samorząd Uczniowski Szkoły. 

2. Dyrektor Zespołu w szczególności: 

1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje 

go na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza wa-

runki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w 

ramach ich kompetencji, 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finan-

sowym Zespołu zaopiniowanym przez radę pe-

dagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsłu-

gę Zespołu, 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez Zespół, 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów 

szczególnych, 

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakła-

dami kształcenia nauczycieli w organizacji prak-

tyk pedagogicznych, 

9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg 

sprawdzianów przeprowadzanych w Zespole, 

10) stwarza warunki do działania w Zespole: wolon-

tariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  

w szczególności organizacji harcerskich, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły lub placówki, 

11) jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i 
pracowników niebędących nauczycielami, za-
trudnionych w Zespole. 
3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedago-

gicznej należy: 
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu, 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasy-

fikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eks-

perymentów pedagogicznych w Zespole, 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego 

nauczycieli Zespołu, 
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia  

z listy uczniów. 
4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygo-
dniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego Zespołu, 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
4) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przy-

działu nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płat-
nych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy  
w szczególności: 
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmujące-
go wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym, skierowane do uczniów, re-
alizowanego przez nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do po-
trzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb dane-
go środowiska, obejmującego wszystkie treści 
 i działania o charakterze profilaktycznym skie-
rowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy 
efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składane-
go przez dyrektora Zespołu. 

6. Samorząd Uczniowski ma prawo do przedsta-
wiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnio-
sków i opinii we wszystkich sprawach szkoły lub 
placówki, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów. 

Rozdział 5 

Organizacja zespołu 

§ 5. Organizację pracy wchodzących w skład Ze-
społu Szkoły i Przedszkola określają odpowiednio ich 
statuty. 

Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy zespołu 

§ 6. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz 

pracowników nie będących nauczycielami. 
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2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych 

pracowników, o których mowa w ust. 1 określają od-

rębne przepisy. 

3.Szczegółowy zakres czynności dla pracowni-

ków nie będących nauczycielami sporządza Dyrektor 

Zespołu. 

4. Zakres zadań nauczycieli określają statuty 

Szkoły i Przedszkola. 

5. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowni-

ków szkół wchodzących w skład Zespołu oraz zasady 

ich wynagradzania określają odrębne przepisy. 

Rozdział 7 

Uczniowie zespołu 

§ 7. 1. Zasady rekrutacji uczniów określają statu-

ty Szkoły i Przedszkola 

2. Prawa i obowiązki uczniów określają statuty 

wskazane w ust. 1. 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§ 8. 1. Szkoła i Przedszkole wchodzące w skład 

Zespołu używają pieczęci urzędowych zgodnie z od-

rębnymi przepisami. 

2. Tablice i pieczęcie placówek wchodzących  

w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę 

placówki. 

3. Placówki wchodzące w skład Zespołu prowa-

dzą i przechowują dokumentację na zasadach określo-

nych w odrębnych przepisach. 

4. W zakresie uregulowanym odmiennie w statu-

cie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statu-

tach połączonych placówek. 

5. Statut Zespołu wchodzi w życie z dniem  

1 września 2012 r. 
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