Projekt
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR V/....../2015
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 2 marca 2015 r.
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Stanisławowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm. z późn. zm.) oraz art. 5c, art. 62 ust. 1, 3, 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 września 2015 r. zamierza się utworzyć Zespół Szkół i Przedszkola w Stanisławowie, zwany
dalej Zespołem.
2. Siedziba Zespołu znajdować się będzie w Stanisławowie przy ulicy Szkolnej 4.
§ 2. 1. W skład Zespołu wejdą: Gimnazjum im. Kamila Cypriana Norwida w Stanisławowie, Szkoła
Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie i Gminne Przedszkole w Stanisławowie.
2. Organizację Zespołu określać będzie Statut nadany odrębną uchwałą.
§ 3. Projekt Aktu Założycielskiego Zespołu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Stanisławów do:
1) wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie utworzenia
Zespołu,
2) przedłożenia aktu założycielskiego radom pedagogicznym szkół i przedszkola w celu wyrażenia opinii.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Kraszewski

Przygotował: Adam Sulewski Wójt Gminy
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Załącznik do Uchwały Nr V/....../2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 2 marca 2015 r.
Akt Założycielski Zespołu Szkół i Przedszkola w Stanisławowie
Działając na podstawie art. 58 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów stanowi, co
następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2015 r. zakłada się Zespół Szkół i Przedszkola w Stanisławowie, w skład którego
wchodzą Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza oraz Gminne
Przedszkole.
§ 2. Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w Stanisławowie przy ulicy Szkolnej.
§ 3. Zespół Szkół i Przedszkola w Stanisławowie obejmuje obwód Gimnazjum w Stanisławowie oraz obwód
Szkoły Podstawowej w Stanisławowie.
§ 4. Akt wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ
prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół. Na mocy art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 5c ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty dla Gimnazjum, Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w
Stanisławowie, zadania i kompetencje organu prowadzącego przewidziane w art. 62 ust. 1
wykonuje Rada Gminy Stanisławów.
Procedura połączenia szkół i przedszkola rozpoczyna się od podjęcia uchwały przez Radę
Gminy Stanisławów o zamiarze utworzenia zespołu szkół. Utworzenie zespołu następuje w trybie
art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Projekt Aktu Założycielskiego Zespołu
Szkół i Przedszkola w Stanisławowie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Na mocy art. 62 ust. 3 ustawy, podjęcie uchwały o zamiarze utworzenia zespołu umożliwia
Wójtowy Gminy Stanisławów przedłożenie projektu Aktu Założycielskiego radom pedagogicznym
obu szkół i przedszkola do zaopiniowania. Zgodnie z art. 62 ust 5b ustawy, połączenie szkół w
zespół wymaga pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Organ tworząc zespół nadaje
placówce pierwszy statut.
Proponowane do połączenia w zespół placówki, są szkołami wiejskimi i gminnym
przedszkolem. Funkcjonują aktualnie w odrębnych budynkach gminnych przy ul Szkolnej w
Stanisławowie.
W Szkole Podstawowej uczy się 246 uczniów w 12 oddziałach, natomiast w Gimnazjum
uczy się 175 uczniów w 7 oddziałach (informacja wg danych SIO na 30 września 2014 r.). Do
przedszkola uczęszcza 50 dzieci, zaś do oddziału przedszkolnego 63 dzieci (łącznie 5 oddziałów).
Na skutek połączenia, powstałby Zespół Szkół i Przedszkola o łącznej liczebności ok 532
uczniów.
Zamiar utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Stanisławowie jest efektem rozbudowy
bazy lokalowej przy ul. Szkolnej o przedszkole i dodatkowe pomieszczenia. Konstrukcja
architektoniczna obiektu pozwala na zapewnienie trzech niezależnych wejść i ciągów
komunikacyjnych, zatem proces kształcenia zorganizowany byłby z zachowaniem niezależności.
Ponadto łączone placówki posiadają wspólną stołówkę z blokiem żywieniowym.
Proponowane połączenie w zespół wiąże się ze zmianą w zarządzaniu szkołami, które po
połączeniu będą działać pod kierownictwem jednego dyrektora, ze wspólną kadrą pedagogiczną,
administracją oraz obsługą.
Stosownie do art. 62 ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dyrektor
zespołu jest jednocześnie dyrektorem placówek wchodzących w skład zespołu. Zespołem zarządza
dyrektor wybrany w drodze konkursu. Powołanie dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w
Stanisławowie wiązać się będzie z koniecznością odwołania: aktualnego dyrektora Zespołu
Szkolnego i dyrektora Gimnazjum.
Przewidywane rezultaty połączenia placówek:
1) obniżenie kosztów zarządu poszczególnymi szkołami – po połączeniu szkoły będą działać pod
zwierzchnictwem jednego dyrektora,
2) racjonalizacja zatrudnienia i wykorzystania kadry pedagogicznej oraz administracji i obsługi – w
tym m.in. efektywne kształtowanie długofalowej polityki kadrowej, dogodniejsze warunki do
organizowania zastępstw przez nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, integracja nauczycieli,
3) efektywne wykorzystanie bazy lokalowej i wyposażenia do działalności statutowej – w tym
m.in. sprzyjające warunki do korzystania z sali gimnastycznej, bezpośrednie korzystanie z
biblioteki szkolnej i stołówki,
4) w aspekcie demograficznym, poprzez spadek liczby uczniów oraz związany z tym faktem
spadek liczby oddziałów w następnych latach, utworzenie zespołu będzie miało wpływ na wymiar
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czasu pracy nauczycieli, w tym na liczbę etatów nauczycielskich,
5) powstanie placówki o jednolitym systemie wychowawczym – wspólna działalność
wychowawcza na poszczególnych etapach edukacyjnych, sprzyjać będzie integracji oraz
rozwojowi uczniów, którzy dzięki bliskiemu kontaktowi oraz wspólnej bazie sportowej będą
budować i rozwijać relacje koleżeńskie w różnym wieku, a kontynuacja nauki następować będzie
w okolicznościach znanych, przyjaznych i bezpiecznych, bez ewentualności problemów
wychowawczych związanych z aspektem „udowadniania dorosłości”,
6) korzyści dla uczniów w aspekcie dydaktycznym – uzyskuje się ciągłość przebiegu nauczania
(przy jednoczesnym zachowaniu odrębności programowych), sprzyja temu poznanie uczniów przez
nauczycieli i zintegrowany wgląd w ich problemy na poszczególnych etapach edukacyjnych, przez
co połączenie w zespół może pozytywnie wpłynąć na wyniki w nauce;
7) wzmacnianie udziału i wpływu rodziców w życie szkół, uzyskiwane poprzez dłuższy okres
kontaktu z jedną placówką.
Podkreślenia wymaga fakt, iż pomimo trudnej sytuacji demograficznej w ostatnim okresie,
w Gminie Stanisławów nie likwidowano placówek oświatowych, mimo tego, iż wiejskie szkoły
charakteryzują się mało liczebnymi oddziałami klasowymi. Ogromnym wysiłkiem finansowym
utrzymano funkcjonującą od lat sieć szkół. Ponadto w Gminie Stanisławów nie zachodził problem
zwolnień w grupie zawodowej nauczycieli. Jednakże postępujący wzrost kosztów utrzymania
gminnych placówek oświatowych wymaga podjęcia działań oszczędnościowych oraz racjonalizacji
wydatków. Służyć ma temu m.in. przedmiotowa propozycja, stąd, mając na uwadze powyższą
argumentację, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Id: 1F7821F2-90C8-4528-9792-48F024A3932E. Projekt

Strona 2

