UCHWAŁA NR VII/38/11
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M.Konopnickiej w Boguszowie-Gorcach
i Przedszkola Publicznego Nr 3 w Boguszowie-Gorcach w Zespół Szkolno - Przedszkolny
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, 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 ze zm.) oraz art 5 ust. 5, art. 58 ust 1 i 6, art. 62 ust. 1 - 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz art 12 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240) – po uzyskaniu
opinii Rad Pedagogicznych Przedszkola Publicznego nr 3 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Rada Miejska
w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2011 r. łączy się Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. M. Konopnickiej
w Boguszowie-Gorcach przy ul. Szkolnej 4 i Przedszkole Publiczne nr 3 w Boguszowie-Gorcach przy ul.
Kolejowej 49 w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach przy ul. Szkolnej 4, zwany dalej Zespołem.
Akt założycielski stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zespołowi nadaje się Statut, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Zespół przejmuje wszelkie należności i zobowiązania, a także mienie połączonych jednostek.
2. Pracownicy połączonych jednostek stają się pracownikami Zespołu.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie- Gorcach jest jednostką budżetową Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguszowa-Gorc.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Jolanta Woźniak

Id: HLVPN-SJJRQ-WWSYO-UPOUE-TZTFY. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/38/11
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Akt założycielski Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach
Na podstawie art. 58 ust. 1, 2 i 6, art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) tworzy się z dniem 1 września 2011 r. ZESPÓŁ SZKOLNO
– PRZEDSZKOLNY.
1) W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą:
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Boguszowie - Gorcach,
- Przedszkole Publiczne nr 3 w Boguszowie - Gorcach.
2) Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego znajduje się w Boguszowie-Gorcach przy ul. Szkolnej 4.
3) Obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego obejmuje swoim zasięgiem:
- dotychczasowy obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Boguszowie-Gorcach,
- obwód całej Gminy Boguszowa-Gorc dla Przedszkola Publicznego nr 3 w Boguszowie-Gorcach.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/38/11
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Boguszowie - Gorcach
Opracowany na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61
poz. 624 ze zm.).
Rozdział I.
Przepisy wstępne
§ 1. Ilekroć w przepisach statutu jest mowa bez bliższego określenia o :
1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny w Boguszowie – Gorcach,
2) Szkole Podstawowej - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. M. Konopnickiej
w Boguszowie – Gorcach,
3) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne nr 3 w Boguszowie – Gorcach,
4) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 wrzesnia 1991 r.o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
Z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
5) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,
6) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu i Radę Pedagogiczną
Zespołu,
7) Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. M.
Konopnickiej w Boguszowie-Gorcach i Przedszkola Publicznego nr 3 w Boguszowie-Gorcach oraz ich
rodziców lub prawnych opiekunów,
8) Organie prowadzącym Zespół - należy przez to rozumieć Gminę Boguszów-Gorce,
9) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Rozdział II.
Postanowienia ogólne
§ 2. 1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach.
2. W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki:
- sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Boguszowie - Gorcach,
- Przedszkole Publiczne nr 3 w Boguszowie – Gorcach, w którym dzieci realizują obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne.
3. Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Boguszowie-Gorcach przy ul. Szkolnej 4.
4. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Boguszów-Gorce.
5. Jednostki wchodzące w skład Zespołu zachowują dotychczasowe statuty, pod warunkiem, że nie są one
sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.
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§ 3. 1. Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 tworzą następujące ulice: Akacjowa, Boczna, Browarna, Brzozowa,
Mariana Buczka, Dworcowa, Małgorzaty Fornalskiej, Władysława Jagiełły, Plac Jana Pawła II, Kamieniogórska,
Jana Kasprowicza, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, Kolejowa, Marii Konopnickiej, Wojciecha Kossaka,
Kosynierów, Janusza Kusocińskiego, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łączna od nr 1 do nr 10, Antoniego
Madalińskiego, 1-go Maja, Karola Marksa, Adama Mickiewicza, Młodzieży Polskiej, Marcelego Nowotki, Plac
Odrodzenia, Ogrodowa, Osiedle Górnicze, Józefa Poniatowskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Przodowników
Pracy, Racławicka, Rynek, Rzeźniana, Hanki Sawickiej, Władysława Sikorskiego, Słodowa, Sobięcińska, Szkolna,
Szybowa, Karola Świerczewskiego, Świerkowa, Wałbrzyska, Ludwika Waryńskiego, Wincentego Witosa od nr
1 do nr 4, Stanisława Wyspiańskiego, Zamkowa.
2. Dla Przedszkola Publicznego nr 3 wyznacza się obwód całej Gminy Boguszowa – Gorc.
3. Bazę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą stanowi baza jednostek wchodzących w skład Zespołu.
§ 4. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Boguszów-Gorce.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
Rozdział III.
Cele i zadania
§ 5. 1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie
aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych mając na względzie działalność
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
2. Szczegółowe cele, zadania i sposób ich realizacji określają statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu.
Rozdział IV.
Organy Zespołu
§ 6. 1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna Zespołu,
3) Rada Rodziców Zespołu,
4) Samorząd Uczniowski.
2. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców jednostek wchodzących w skład Zespołu,
które działają w ramach swoich kompetencji stanowiących i wydawania opinii w sprawach zgodnie z ustawą oraz
działają w oparciu o swoje regulaminy.
3. Rady pedagogiczne jednostek wchodzących w skład Zespołu są niezależne od siebie i podlegają w ramach
nadzoru pedagogicznego dyrektorowi Zespołu.
§ 7. 1. Stanowisko dyrektora Zespołu powierza organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
2. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem Przedszkola i Szkoły Podstawowej.
3. Dyrektor Zespołu w szczególności:
1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki właściwego rozwoju psychofizycznego uczniów i dzieci
poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
4) realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i uczniom, a także nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,
7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu kompetencji przeprowadzanego w Zespole,
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8) stwarza właściwe warunki do działania w Zespole dla: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz wzbogacanie form
działalności dydaktycznej i opiekuńczej,
9) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy i innych przepisów prawa,
10) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk
pedagogicznych.
4. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem dla zatrudnionych w szkole i przedszkolu nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami, w szczególności:
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i oraz pracownikom niepedagogicznym,
3) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych w sprawach odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników.
5. Dyrektor Zespołu przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radami pedagogicznymi, radami
rodziców i samorządem uczniowskim z Zespołu.
6. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego nauczyciel jednostki wchodzącej
w skład Zespołu.
§ 8. RADA PEDAGOGICZNA
1. W skład rady pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W pracach rady
pedagogicznej Zespołu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za
zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej Zespołu.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej Zespołu jest dyrektor Zespołu.
3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej Zespołu są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów po
zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
4. Zasady organizacji rady pedagogicznej:
1) Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek: organu prowadzącego Zespół, organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, przewodniczącego rady pedagogicznej Zespołu albo co najmniej 1/
3 członków rady pedagogicznej,
2) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej Zespołu oraz jest odpowiedzialny za
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
3) Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na
zebraniu rady pedagogicznej, mogących naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli
i innych pracowników Zespołu.
4) Zebrania organizuje się po zakończeniu zajęć,
5. Dyrektor Zespołu przedstawia radzie pedagogicznej Zespołu, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej Zespołu należy:
1) Zatwierdzanie planów i programów pracy Zespołu.
2) Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów:
a) wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na
zajęciach,
b) postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego,
c) wyrażenie zgody na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
d) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia , który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
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3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole.
4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5) Wydawanie i cofanie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego.
6) Ustalanie regulaminu swojej działalności.
7) Przygotowanie projektu statutu albo jego zmian.
8) Zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów.
7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu.
2) projekt planu finansowego Zespołu.
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień.
4) kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych.
5) zestawy programów nauczania realizowane w Zespole.
8. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwały, niezgodnej z przepisami. O wstrzymaniu wykonania
uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.
9. Rada pedagogiczna Zespołu przygotowuje zmiany i nowelizacje Statutu Zespołu.
10. Rada pedagogiczna Zespołu może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
Zespołu.
11. Uchwały rady pedagogicznej Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
12. Rada pedagogiczna Zespołu ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są
protokołowane.
§ 9. SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1. W Zespole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu
uczniów.
3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
4. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we
wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczące realizacji praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem
szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu.
§ 10. 1. W Zespole działa rada rodziców stanowiąca reprezentacje rodziców uczniów i dzieci przedszkolnych .
2. Zasady tworzenia rady rodziców reguluje Regulamin.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności , który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
4. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
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Rozdział V.
Organizacja pracy Zespołu
§ 11. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w Zespole określa arkusz organizacyjny
Zespołu opracowany według zasad określonych w Statutach jednostek wchodzących w skład Zespołu
i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.
2. Zasady rekrutacji dzieci i uczniów do jednostek wchodzących w skład Zespołu określa rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i przyjęć uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz
przechodzenia z jednego typu szkół do innych oraz statuty tych jednostek.
3. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest według zasad ustalonych w statutach tych
jednostek.
4. W Zespole zatrudnia się: dyrektora, nauczycieli oddziałów przedszkola i szkoły podstawowej oraz
pracowników administracyjnych i obsługi.
5. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których mowa w pkt. 4 regulują odrębne przepisy.
Rozdział VI.
Postanowienia końcowe
§ 12. 1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla szkoly podstawowej i przedszkola o następującej treści:
,, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Boguszowie – Gorcach 58 -370 Boguszów – Gorce ul. Szkolna 4"
2. Pieczęcie urzędowe jednostek wchodzących w skład Zespołu nie zawierają nazwy tego Zespołu.
3. Tablice i stemple jednostek zawierają nazwę: ,, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach"
oraz nazwę jednostki wchodzącej w skład Zespołu.
4. Zespół gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
6. Zespół może posiadać własny sztandar, godło, logo i ceremoniał szkolny.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku nr 256, poz.
2572 ze zmianami) organ prowadzący szkoły (przedszkola) może połączyć je w zespół. Połączenia Szkoły
Podstawowej nr 1 w Boguszowie – Gorcach i Przedszkola Publicznego nr 3 jest wyrazem polityki racjonalizacji
w zarządzaniu.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej jest o strukturze organizacyjnej klas (oddziałów) I-VI.
Przedszkole Publiczne nr 3 w Boguszowie-Gorcach znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie PSP nr 1.
W przedszkolu prowadzony jest oddział „0”, który prowadzi wychowanie w zakresie obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego.
Reforma systemu oświaty i wynikający z niej nowy sposób pracy szkoły i przedszkola, przewidują w fazie
edukacji wczesnoszkolnej wspomaganie dziecka w jego rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym,
fizycznym i estetycznym. Zadaniem szkoły staje się realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na
dziecku - uczniu, na jego indywidualnym tempie rozwoju i optymalnych możliwościach uczenia się. Połączenie
obu tych placówek, również w kontekście obniżenia wieku szkolnego z 7 na 6 lat (obowiązkowo od 2012 roku)
pozwoli na efektywniejszą organizację pracy z uczniem na tych etapach jego rozwoju oraz umożliwi racjonalne
tworzenie oddziałów.
Bliskie sąsiedztwo szkoły z przedszkolem (jak wyżej zaznaczono) oraz liczba dzieci i uczniów przemawiają
za możliwością stworzenia dobrej organizacji Zespołu. Połączenie obu tych placówek i powierzenie
kierownictwa nad nimi jednej osobie - dyrektorowi Zespołu – stworzy nowatorskie perspektywy dla
podejmowanej przez szkołę działalności edukacyjnej, podniesienie jakości usług edukacyjnych w tym zakresie
oraz usprawni koordynację zadań w zakresie racjonalnego zarządzania szkołą.
Za utworzeniem Zespołu przemawiają również względy ekonomiczne. Wciąż malejąca liczba dzieci
w szkołach wymaga podejmowania przez władze samorządowe decyzji mających na celu, tam gdzie jest to
możliwe, zminimalizowanie kosztów ponoszonych na oświatę – ale nie kosztem dziecka czy ucznia.
Połączenie szkoły i przedszkola w Zespół pozwoli na uniknięcie podwójnych kosztów wynagradzania
dyrektorów, powielania pracy innych pracowników administracji czy obsługi. Wykonywanie pracy w ramach
Zespołu spowoduje, że jednostki będą funkcjonować w sposób umożliwiający racjonalne wykorzystanie bazy.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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