UCHWAŁA NR VIII.81.2020
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
t.j. z 2020 r. poz. 713), art. 29 ust.1 pkt.1, art. 88 i art. 91 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. 2020 r. poz. 910) oraz art. 12 ust. 2,3,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. t.j. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:
§ 1. Z dniem 1 września 2020 r. połączyć Publiczne Przedszkole nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju
z siedzibą przy ul. Pszczyńskej 158 oraz Szkołę Podstawową nr 1 im. Wojska Polskiego w JastrzębiuZdroju z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 125 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju
z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 125 .
§ 2. Akt założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Organizacje i zasady funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w JastrzębiuZdroju określa statut, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Z dniem utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju mienie
i wyposażenie jednostek wchodzących w skład zespołu staje się mieniem i wyposażeniem Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.
§ 5. Z dniem utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju przejmuje on
wszelkie należności i zobowiązania jednostek połączonych, a ich pracownicy stają się pracownikami
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta
Piotr Szereda
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII.81.2020
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 czerwca 2020 r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019r. poz.506), art. 29 ust.1 pkt.1, art. 88 i art. 91 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) nadaje się akt założycielski o następującej treści:
§ 1. Z dniem 1 września 2020r. tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju
z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 125.
§ 2. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Pszczyńskiej 125
2) Publiczne Przedszkole nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Pszczyńskiej 158 .
§ 3. Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Jastrzębiu-Zdroju obejmuje ulice :
A. Asnyka, Al. Piłsudskiego, T. Boya-Żeleńskiego, Bukowa, Dębina, Długa (od nr 1 do nr 18), K.I.
Gałczyńskiego, Grodzka, J. Kasprowicza, J. Lechonia, B. Leśmiana, Okopowa, Olszowa, E.
Orzeszkowej, Pochwacie, Polna, B. Prusa, J. Przybosia, Pszczyńska (od nr 1 do nr 390),W. Reymonta,
Równoległa (nr 3,5,7,26,28,30,36,42,75,77), H. Sienkiewicza, L. Staffa, Stodoły, Strażacka, św. J.
Nepomucena, św. Katarzyny, K. Wierzyńskiego, G. Zapolskiej, Sielska, Rotmistrza Pileckiego

Id: 546FD3DA-0501-470A-82D4-5C83040AB0BC. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.81.2020
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 czerwca 2020 r.
STATUT
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Zespół nosi nazwę : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.
§ 2. 1. Siedziba Zespołu mieści się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Pszczyńskiej 125.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Pszczyńskiej 125,
2) Publiczne Przedszkole nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Pszczyńskiej 158.
3. Organem prowadzącym Zespołu jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60.
4. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
5. Zespół jest samorządową jednostką budżetową.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§ 3. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe oraz przepisach wykonawczych.
2. Statuty poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu szczegółowo precyzują
zadania, cele i sposób ich realizacji ze szczególnym uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju
dziecka, zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia.
3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział 3.
ORGANY ZESPOŁU
§ 4. 1. Organami zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada pedagogiczna;
3) Rada rodziców;
4) Samorząd uczniowski zespołu.
§ 5. 1. Dyrektor Zespołu w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu zaopiniowanym przez radę
pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może
organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;
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6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie
zajęć organizowanych przez placówkę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej,
opiekuńczej i innowacyjnej placówki;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia;
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
3. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą
pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
4. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor.
§ 6. 1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje
pedagogiczna, w skład, której wchodzą nauczyciele przedszkola i szkoły podstawowej.

rada

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr
1 w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
4. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane.
5. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola i szkoły.
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy podejmowanie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzania planów pracy szkoły;
2) wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów oraz radę rodziców;
4) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
5) skreślenia z listy uczniów;
6) sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub
placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub
placówki.
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
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4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
8. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian
i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.
9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. Organ uprawniony do
odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić
o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
§ 7. 1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju działa rada rodziców, w skład
której wchodzą reprezentacje wszystkich rodziców uczniów przedszkola i szkoły podstawowej.
2. Kompetencje Rady Rodziców Szkoły, Rady Rodziców Przedszkola
Uczniowskiego Szkoły określają odpowiednio statuty Szkoły i Przedszkola.

i Samorządu

3. Zasady powoływania oraz szczegóły działalności rady rodziców określa Regulamin rady
rodziców.
Rozdział 4.
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ZESPOŁU ORAZ SPOSOBY
ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI
§ 8. 1. Dyrektor jest reprezentantem rady pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami
zespołu.
2. Organy Zespołu współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju
wychowankom i uczniom oraz podnoszenia poziomu pracy placówek.
3. Współdziałanie organów Zespołu odbywa się poprzez:
1) zapewnianie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach
swoich kompetencji określonych ustawą prawo oświatowe i zawartych w statucie Zespołu;
2) bieżącą wymianę
i ustaleniach;

informacji

o podejmowanych

i planowanych

działaniach,

uchwałach

3) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
§ 9. 1. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy organami Zespołu strony sporu wyznaczają
swoich przedstawicieli i prowadzą negocjacje w celu wypracowania porozumienia.
2. Strony sporu mogą wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie mediatora do organu Zespołu
niebędącego stroną sporu. Organ Zespołu, do którego wpłynął wniosek jest zobowiązany do
wyznaczenia mediatora.
3. W przypadku, gdy strony sporu nie osiągną porozumienia mogą wystąpić z wnioskiem
o rozstrzygnięcie kwestii spornych do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, zgodnie z podziałem kompetencji określonych w ustawie – Prawo oświatowe.
Rozdział 5.
ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU
§ 10. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju opracowany
przez dyrektora na podstawie ramowych planów nauczania i planu finansowego.
2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Zespół po uzyskaniu opinii organu
sprawującego nadzór pedagogiczny oraz zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe
w terminach określonych przez prawo oświatowe.
3. Organizację
stałych,
obowiązkowych
i nadobowiązkowych
zajęć
dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora zespołu,
uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego na dany rok szkolny.
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4. Organizację pracy wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola określają odpowiednio
ich statuty.
Rozdział 6.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
§ 11. 1. W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają
odrębne przepisy.
3. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu określają statuty Szkoły
i Przedszkola.
Rozdział 7.
UCZNIOWIE ZESPOŁU
§ 12. 1. Zasady rekrutacji wychowanków i uczniów określają statuty Szkoły i Przedszkola.
2. Prawa i obowiązki wychowanków i uczniów określają statuty Szkoły i Przedszkola.
Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13. 1. Szkoła i Przedszkole wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci urzędowych zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. Tablice i pieczęcie jednostek wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę
placówki.
3. Jednostki wchodzące w skład Zespołu prowadzą i przechowują dokumentację na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
4. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte
w statutach połączonych jednostek.
5. Statut Zespołu wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
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