
                                                                                                                           

UCHWAŁA Nr XXIX/304/13 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

 z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Świętej 

 

 

         Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 58 i w związku z art. 5c pkt 1 ustawy               

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  

oraz 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.) po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

         § 1.  Z dniem 1 września 2013 r. tworzy się Zespół Szkół nr 2 w Świętej, którego akt 

założycielski stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

         § 2.  W skład Zespołu Szkół nr 2 w Świętej wchodzą szkoły: 

 

1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej 

2) Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej. 

 

         § 3.  Zespołowi nadaje się pierwszy statut w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

         § 4.  Zasięg terytorialny(obwody) szkół wymienionych w § 2 nie ulegają zmianie. 

 

         § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

         § 6.  Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                          Załącznik nr 1 do Uchwały XXIX/304/13 

                                                                                                          Rady Gminy Złotów z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI 
 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŚWIĘTEJ 
 
 
 

 
sporządzony na podstawie art. 58 ust.1 i 2 oraz art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 

 

      § 1. Zakłada się z dniem 1 września 2013 roku Zespół Szkół nr 2 w  Świętej. 

 

W skład Zespołu Szkół wchodzą: 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej 

2. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej 

 

      § 2. Siedziba Zespołu znajduje się w miejscowości Święta 40, 77-400 Złotów. 

 

      § 3. Obwód Zespołu Szkół nr 2 w Świętej: 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej, 77-400 Złotów z obwodem 

obejmującym miejscowości: Święta, Nowa Święta, Wąsosz, Rosochy, Klukowo, Blękwit, 

Międzybłocie. 

 

2. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej, 77-400 Złotów z obwodem  

obejmującym miejscowości:  Bługowo, Buntowo, Sławianowo, Kaczochy, Skic, 

Sławianówko, Rudna, Wąsosz, Rosochy, Święta, Nowa Święta, Płosków, Międzybłocie, 

Blękwit, Klukowo, Pieczynek, Kleszczyna, Zalesie. 

 

 

 

                                                                          

     

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/ 304/13 

                                                                                                           Rady Gminy Złotów z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

 

 

 

S T A T U T 

 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŚWIĘTEJ 
 

Rozdział  1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

      § 1. Statut opracowano na podstawie: 

 

  1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572  

z późn. zm.), 

  2) 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 z późn. zm.), 

  3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674  

z późn. zm.). 

   

Rozdział 2 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ 
 

      § 2.1. Nazwa: Zespół Szkół nr 2 w Świętej, zwanym dalej „Zespołem”. 

 

      2. W skład Zespołu Szkół nr 2 w Świętej wchodzą: 

 

      1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej 

      2) Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej . 

 

    3. Siedziba Zespołu:  Święta, 77-400 Złotów. 

 

    4. Nazwa Zespołu brzmi: 

 

        Zespół Szkół nr 2 

        w Świętej 

        77-400 Zlotów 

 

       Zespół używa nagłówkowych pieczęci o treści j.w. 

  

    5. Ustalona nazwa  Zespołu jest używana przez Zespół w pełnym brzmieniu.  

 

    6. Nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu  

i nazwy tej szkoły. Szkoła podstawowa wchodząca w skład Zespołu nosi pełną nazwę               

w brzmieniu: 



 

      Zespół Szkół nr 2 

      Szkoła Podstawowa 

      im. Marii Konopnickiej  

      w Świętej 

      77-400 Złotów 

 

      Szkoła Podstawowa używa nagłówkowych pieczęci o treści j.w. 

 

    7. Nazwa gimnazjum wchodzącego w skład zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy 

tego gimnazjum. Gimnazjum wchodzące w skład zespołu nosi pełną nazwę w brzmieniu: 

 

      Zespół Szkół nr 2 

      Publiczne Gimnazjum nr 2 

      im. Jana Pawła II 

      w Świętej 

      77-400 Złotów 

 

      Gimnazjum używa nagłówkowych pieczęci o treści j.w. 

 

      8. Zespół używa okrągłych pieczęci: 

 

   1) dużej i małej z godłem państwowym i napisem w otoku:” Publiczne Gimnazjum nr 2    

im. Jana Pawła II w Świętej” 

   2) dużej i małej z godłem państwowym i napisem w otoku:” Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Świętej”. 

 

      9. Szkoły wchodzące w skład Zespołu działają w obwodach ustalonych przez organ 

prowadzący. 

 

     10. Połączenie szkół, o których mowa w ust. 2 nie narusza odrębności rad pedagogicznych, 

rad rodziców i samorządów uczniowskich połączonych szkół. 

 

     11. Organami Zespołu są: 

 

a) Dyrektor Zespołu 

b) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej 

c) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 

d) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 

e) Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum 

f) Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum 

g) Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum 

 

      § 3. Inne dane o Zespole: 

 

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Złotów. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół jest Wielkopolski  

Kurator Oświaty. 

 

 



Rozdział 3 

 

CELE i ZADANIA ZESPOŁU 
 

   § 4. 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu realizują cele i zadania określone w ustawie  

o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz ustawy  

o finansach publicznych. 

 

   2. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Zespołu zapewnia organ  

prowadzący. 

 

      3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu realizują swoje cele i zadania na podstawie       

własnych statutów. 

 

   4. Sposoby i formy realizacji celów i zadań, w szczególności dydaktyczno-wychowawczo  

-opiekuńczych z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju uczniów, zasad 

bezpieczeństwa, higieny oraz promocji i ochrony zdrowia, zapewniających pełny rozwój 

umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami, możliwościami, 

psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej, wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej oraz zasad tolerancji i postawy patriotycznej na poziomie 

edukacji podstawowej i gimnazjalnej zawarte są w statutach Szkół połączonych w Zespół. 

 

   5.  Zespół  realizuje szkolne programy wychowawcze i profilaktyki, uchwalone przez  

Rady Rodziców w porozumieniu z Radami Pedagogicznymi wchodzącymi w skład Zespołu. 

   

   6. Indywidualne formy opieki nad uczniami oraz organizację i współdziałanie z rodzicami  

określają Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu. 

 

   7. Zakresy obowiązków i zadań nauczycieli określają Statuty Szkół połączonych                   

w Zespół. 

 

   8. Zakresy obowiązków i czynności dla pracowników nie będących nauczycielami ustala  

Dyrektor Zespołu. 

 

   9.  Nauczyciele oraz pracownicy nie będących nauczycielami, zatrudnieni dotychczas            

w Szkołach tworzących Zespół, stają się nauczycielami i pracownikami Zespołu z dniem  

01 września 2013 r., jeżeli ich stosunki pracy nie wygasną lub nie zostaną rozwiązane do tego 

dnia z innych przyczyn. 

 

   § 5. 1. Plan organizacyjny Zespołu na każdy rok szkolny uwzględnia plany nauczania,  

zajęcia dodatkowe, tygodniowy rozkład zajęć i inne zdania określone dla szkoły podstawowej 

i gimnazjum. Arkusze organizacyjne Szkół zatwierdza organ prowadzący. 

 

  2. Zespół wydaje  świadectwa promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły     

podstawowej i gimnazjum, duplikaty, odpisy lub kopie świadectw ukończenia szkoły,                 

a także inne dokumenty za zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej                       

z zastrzeżeniem ust. 3. 

 

  3. W świadectwach szkolnych i dokumentach, określonych w ust. 2 podaje się nazwę     

Szkoły. 



Rozdział 4 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 
      § 6. Szczególne cele i treści oceniania wewnątrzszkolnego regulują odrębne przepisy               

i Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu. 

 

Rozdział 5 

 

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ 
 

      § 7. 1. Uczniowie Zespołu mają zapewnione warunki do spełniania obowiązku szkolnego 

na etapie sześcioletniej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum oraz na  poziomie 

przygotowania przedszkolnego. 

 

      2. Szczegółowe  zasady w sprawie spełniania obowiązku szkolnego oraz tryb 

postępowania w przypadku niespełnienia przez uczniów tego obowiązku określają odrębne 

przepisy. 

 

   3. Statuty połączonych Szkół w Zespół określają, w szczególności: 

 

a) zasady  rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, 

b) prawa i obowiązki uczniów, 

c) system kar i nagród, 

d) zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły, 

e) zapewnienie uczniom Zespołu  możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki              

z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki, świetlicy itd. 

 

Rozdział 6 

 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SZKÓŁ 

 
      § 8.1.  Zespołem kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektora.  

 

      2.Stanowisko Wicedyrektora  Zespołu tworzy się zgodnie z przepisami określonymi           

w ustawie o systemie oświaty. 

 

   3. Dyrektor Zespołu ustala zakres obowiązków, czynności, odpowiedzialności                         

i uprawnień wicedyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

   4.Dyrektor Zespołu jest dyrektorem każdej szkoły wchodzącej w skład Zespołu. 

                                                                                                                                                                                               

      § 9. 1. Dyrektor zgodnie z ustawą oświatową, pełni funkcję w Zespole, w szczególności: 

 

  1) kierownika, 

  2) pracodawcy, 

  3) przewodniczącego Rad Pedagogicznych, 

  4) organu sprawującego nadzór  pedagogiczny, 

  5) realizuje zadania administracji publicznej, poprzez wydawanie decyzji  

administracyjnych, 



  6) dba o powierzone minie i cały obiekt, 

  7) realizuje plan finansowy i odpowiada dyscyplinarnie za racjonalne gospodarowanie  

finansami Zespołu zgodnie z ustawą o finansach publicznych, 

  8)  zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktyczno – 

wychowawczo – opiekuńczych Zespołu, 

  9) reprezentuje Zespół Szkół na zewnątrz. 

 

   2. Podczas nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje Wicedyrektor. 

 

   3. Za zgodą organu prowadzącego Dyrektor Zespołu może zorganizować nauczanie  

indywidualne zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział 7 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

      § 10. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają odrębnych pieczęci urzędowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

      § 11 1. Zespół posiada konto bankowe w banku wskazanym przez organ prowadzący. 

 

      2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy. 

 

      § 12. 1.  W zakresie spraw uregulowanych odmiennie w Statucie Zespołu, tracą moc      

postanowienia zawarte w  Statutach Szkół wchodzących w skład Zespołu. 

  

      2. Zmiany niniejszego Statutu Zespołu mogą być dokonywane uchwała połączonych Rad 

Pedagogicznych, wchodzących w skład Zespołu, w formie uchwał nowelizujących bądź 

jednolitego znowelizowanego teksu w trybie i na zasadach przewidzianych w kompetencjach 

Rad Pedagogicznych obu Szkół. 

 

      § 13. Zespół  może  prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę  wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

   § 14. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów oraz stołówkę szkolną. 

 

   § 15. Zespół posiada wspólną bibliotekę. Prowadzenie biblioteki należy do zadań  

bibliotekarza. 

 

      § 16. Zespół posiada wspólne archiwum. Prowadzenie archiwum należy do Dyrektora       

Zespołu. 

 

      § 17.  Działalność oświatowych związków zawodowych w Zespole określają odrębne  

przepisy.  

 

      § 18. W Zespole działa komisja socjalna. Środki finansowe zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych są scentralizowane na szczeblu Zespołu. 

 

      § 19. Zespół posiada wspólna halę sportową. 



            

U z a s a d n i e n i e 

 
do Uchwały Nr XXIX/304/13 Rady Gminy Złotów z dnia 28 lutego 2013 r. 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Świętej 

 

 

       Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) organ prowadzący szkoły różnych typów  

może połączyć je w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad 

rodziców, rad szkół i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół, o ile statut 

zespołu nie stanowi inaczej. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy. 

       

      Utworzenie Zespołu Szkół  wynika z czynników ekonomicznych oraz potrzeby pełnego 

wykorzystania istniejącej bazy dydaktycznej w procesie nauczania.  

Może nastąpić pełne rozpoznanie ucznia od przedszkola do ukończenia gimnazjum. 

Zostanie powierzone stanowisko dyrektora Zespołu jednej osobie, która zostanie wyłoniona            

w drodze konkursu. Majątek Zespołu stanowić będzie majątek szkoły podstawowej wraz               

z oddziałem przedszkolnym i gimnazjum, wchodzących w jego skład. 

 

       Zamiar utworzenia  Zespołu Szkół nr 2 w Świętej uzyskał pozytywną opinię 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (pismo nr DP.542.1.61.2012 z dnia 31.12.2012 r.).  

Opinie Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej 

i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej są negatywne, jednakże w przypadku 

połączenia  nauczyciele chcą zachowania odrębności  statutowych poszczególnych szkół.  

Biorąc powyższe pod uwagę, z dniem 01 września 2013 r. tworzy się Zespół Szkół nr 2 

w  Świętej zgodnie z treścią  aktu założycielskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     


