Uchwała Nr V/52/2003
Rady Gminy Zlawieś Wielka
z dnia 29 kwietnia 2003r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkól w Zlejwsi Wielkiej
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt, art. 58 ust. 1,2 i 6 oraz art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z
1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 953; z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z
2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.
1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002r. Nr 41, poz.
362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 6, poz. 65/ oraz art.
18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.
1806/
uchwala się, co następuje:
Tworzy się z dniem 1 września 2003r. Zespól Szkól w Zlejwsi Wielkiej w wyniku
połączenia:
1) Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zlejwsi Wielkiej,
2) Gimnazjum w Zlejwsi Wielkiej,
zwany dalej Zespołem.
•§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Zespołu.
§ 3.

Do obwodu Zespołu należą następujące miejscowości: Czarnowo. Gutowo, Pędzewo,
Toporzysko, Zlawieś Mata, nawieś Wielka.

§ 4.

Organizację Zespołu określa statut, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003r.

Przewodniczący
Rady Gminży
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Janusz Piotrowski
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Załącznik do Uchwały Nr VA92 OD-q3
Rady Gminy Zlawieś Wielka
z dnia 29 kwietnia 2003r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W ZŁEJWSI WIELKIEJ
Zagadnienia wstępne:
nazwa i siedziba:
a) Zespól Szkól w Zlejwsi Wielkiejul Szkolna 6 zwany dalej Zespołem Szkól,
Zespól Szkól tworzą:
a) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Zlejwsi Wielkiej,
b) Gimnazjum w Zlejwsi Wielkiej,
Zespól Szkól jest szkolą publiczną,
organem prowadzącym Zespołu Szkól jest Gmina Zlawieś Wielka,
organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko — Pomorski Kurator
Oświaty,
czas trwania cyklu kształcenia wynosi:
a) dla szkoty podstawowej — 6 lat,
b) dla gimnazjum — 3 lata.
Cele i zadania Zespołu Szkól:

2.
1)
2)
3)

Zespól Szkól realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie,
Szkoła Podstawowa umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
uzyskania świadectwa ukończenia szkoty podstawowej,
w Gimnazjum celem jest nauczanie na poziomie ponadpodstawowym z
uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia ogólnego niezbędne do
uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum oraz przygotowanie absolwentów do
kształcenia w szkotach ponadgimnazjalnych,
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum posiadają odrębne statuty, na podstawie, których
te cele są realizowane.
Organy szkoty:
Dyrektor Zespołu Szkól:
a) kieruje działalnością Zespołu Szkól,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Rady
Pedagogicznej Gimnazjum, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
e) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Zespołu Szkól,
f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
g) współdziała ze szkotami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w
organizacji praktyk pedagogicznych,
h) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole Szkól
nauczycieli i pracowników niebedących nauczycielami.

Rada Pedagogiczna:
a) w każdej placówce wchodzącej w skład Zespołu Szkól funkcjonuje odrębna
rada pedagogiczna,
kompetencje rad pedagogicznych określają postanowienia statutów Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum,
Rada Pedagogiczna Szkoty Podstawowej i Rada Pedagogiczna Gimnazjum
wspólnie biorą udział w naradach dotyczących Zespołu Szkól, w
szczególności:
szkoleń,
spraw organizacyjnych Zespołu Szkól,
Samorząd Uczniowski
w każdej placówce wchodzącej w skład Zespołu Szkól funkcjonuje odrębny
samorząd uczniowski,
) organizację i zasady działania samorządów uczniowskich Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum określają regulaminy tych samorządów,
Rada Szkoły:
a uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a takze:
uchwala statut szkoły,
moze występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkolą z
wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub
innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, wnioski te mają dla organu
charakter wiążący,
- opiniuje plan pracy szkoty, projekty innowacji i eksperymentów
pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoty,
z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoty i występuje z wnioskami
do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkolę oraz do
wojewódzkiej rady oświatowej,
b) w skład Rady Szkoły wchodzą:
— nauczyciele wybrani przez ogól nauczycieli,
— rodzice wybrani przez ogól rodziców,
- uczniowie wybrani przez ogól uczniów,
c) Rada Szkoty działa w oparciu o uchwalony regulamin.
4.

.

Organizację Zespołu Szkól, zadania, prawa i obowiązki nauczycieli, zasady rekrutacji,
prawa i obowiązki uczniów oraz zasady oceniania, nagradzania i zasady bhp w szkole
określają statuty szkól wchodzących w skład Zespołu Szkól.
Zespól„Szkół używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, o
brzmieniu:
1) Zespól Szkól w Zlejwsi Wielkiej, ul. Szkolna 6
2) Zespól Szkól w Zlejwsi Wielkiej ul. Szkolna 6, Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego,
3) Zespól Szkól w Zlejwsi Wielkiej ul. Szkolna 6, Gimnazjum

