UCHWAŁA NR XXIX/199/2016
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jadownikach.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h, w związku z art. 7 ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 62 ust. 1, 3 i 5b, w związku z art. 58 ust. 1,2 i 6 i art. 5c
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz art. 12
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z
późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty Rada Miejska w Brzesku, uchwala
co następuje:
§ 1.
Tworzy się z dniem 1 września 2016 r. Zespół Szkół w Jadownikach z siedzibą w Jadownikach, ul. Szkolna 7,
32 – 851 Jadowniki, którego akt założycielski stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
W skład Zespołu Szkół w Jadownikach wchodzą:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach wraz z
Oddziałami Przedszkolnymi,
2. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach.
§ 3.
Zespół Szkół w Jadownikach staje się jednostką budżetową, która przejmuje:
1) Mienie oraz dokumentację Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Jadownikach i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach,
2) Wszelkie należności i zobowiązania jednostek, o których mowa w pkt 1.
§ 4.
Pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach oraz
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach stają się z dniem 1 września 2016 r. pracownikami
Zespołu Szkół w Jadownikach.
§ 5.
Nadaje się Zespołowi Szkół w Jadownikach Statut stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
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§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/199/2016
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Akt założycielski
Zespołu Szkół w Jadownikach
Na podstawie art. 58 ust. 1 i 2 oraz art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j.
Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) tworzy się z dniem 1 września 2016 r. Zespół Szkół w Jadownikach.
§ 1.
Zespół Szkół w Jadownikach obejmuje szkoły:
1. Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach wraz z Oddziałami
Przedszkolnymi,
2. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach.
§ 2.
Siedzibą Zespołu szkół jest miejscowość Jadowniki, 32 – 851 Jadowniki, przy ul. Szkolnej 7.
§ 3.
1. Zespół Szkół w Jadownikach obejmuje swym zasięgiem obwód:
1) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach,
2) Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach.
2. Szczegółowy plan sieci oraz granice obwodów szkół, o których mowa w ust. 1 określa Uchwała Nr
LI/365/2010 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic
obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzesko (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2010 r., Nr 70, poz. 454) oraz Uchwała Nr XV/100/2011 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 5
października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/365/2010 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 27 stycznia
2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r., Nr 513, poz. 5079 ).

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/199/2016
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Statut
Zespołu Szkół w Jadownikach
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
r., poz. 2156 z późn. zm.);

(t.j. Dz. U. z 2015

2) Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Brzesko;
3) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Jadownikach.
§ 2.
W skład Zespołu wchodzą szkoły:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach wraz z
Oddziałami Przedszkolnymi, zwana w dalszej części Statutu szkołą podstawową,
2. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach, zwane w dalszej części Statutu gimnazjum.
§ 3.
1. Ustala się nazwę zespołu w brzmieniu: "Zespół Szkół w Jadownikach".
2. Ustalona nazwa Zespołu jest używana przez Zespół w pełnym brzmieniu.
3. Siedziba zespołu mieści się w miejscowości Jadowniki, 32 – 851 Jadowniki, ul. Szkolna 7.
4. 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 w Jadownikach
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
32 – 851 Jadowniki, ul. Szkolna 5
5. 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 w Jadownikach
Publiczne Gimnazjum
im. Jana Pawła II
32 – 851 Jadowniki, ul. Szkolna 7.
§ 4.
Bazę dydaktyczną zespołu stanowi dotychczasowa baza szkoły i publicznego gimnazjum.
§ 5.
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Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
Rozdział 2.
Cele i zadania Zespołu
§ 6.
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie,
koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
2. Szczegółowe cele i zadania szkoły podstawowej i gimnazjum określają ich statuty.
Rozdział 3.
Organy zespołu oraz ich kompetencje
§ 7.
Organami Zespołu są:
1) dyrektor zespołu,
2) rada pedagogiczna szkoły podstawowej i rada pedagogiczna gimnazjum,
3) rada rodziców szkoły podstawowej i rada rodziców gimnazjum,
4) samorząd uczniowski szkoły podstawowej i samorząd uczniowski gimnazjum.
§ 8.
Szczegółowe kompetencje organów Zespołu określają Statuty łączonych szkół.
§ 9.
1. W Zespole tworzy się dwa stanowiska wicedyrektorów.
2. Dyrektor Zespołu ustala zakres obowiązków, czynności, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektorów
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony wicedyrektor Zespołu.
§ 10.
1. Dyrektor zespołu w szczególności:
1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,
2) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie,
3) dba o powierzone mienie,
4) sprawuje nadzór pedagogiczny,
5) odpowiada za działalność wychowawczą, profilaktyczną, terapeutyczną i opiekuńczą Zespołu,
6) jest kierownikiem zakładu pracy oraz pracodawcą dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w
Zespole,
7) opracowuje arkusz organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedkłada go do zatwierdzenia
organowi prowadzącemu,
8) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radami pedagogicznymi, radami rodziców i samorządami
uczniowskimi,
9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk
pedagogicznych,
10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. Dyrektor zespołu wydaje:
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1) zarządzenia, które są aktami o charakterze wewnętrznym, dotyczącymi w szczególności spraw bieżących szkół
oraz spraw z zakresu prawa pracy, w tym regulamin organizacyjny Zespołu,
2) decyzje, jeżeli przepis prawa tak stanowi.
§ 11.
Projekty zarządzeń dyrektor Zespołu uzgadnia z zakładową organizacją związkową lub innymi organami,
jeżeli wynika to z przepisów prawa lub wymagają tego inne istotne względy związane z przedmiotem
regulacji.
§ 12.
Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem szkoły podstawowej i dyrektorem gimnazjum.
Rozdział 4.
Zasady współdziałania organów zespołu oraz sposoby rozwiązywania sporów
§ 13.
1. Każdy z organów Zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich
kompetencji określonych przepisami ustawy, niniejszego statutu, statutów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz
regulaminów wewnętrznych.
2. Wszystkie organy Zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania.
3. Organy Zespołu zobowiązane są w ramach współdziałania do poszukiwania rozwiązań w trudnych lub
konfliktowych sytuacjach w zakresie swoich kompetencji.
4. Koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest dyrektor Zespołu.
§ 14.
Ustala się następujący tryb rozstrzygania sporów pomiędzy organami Zespołu:
1) spór rozstrzygany jest na terenie Zespołu poprzez negocjacje pomiędzy stronami, przy czym negocjatorem
(mediatorem) jest osoba niebędąca stroną w sporze,
2) spór rozstrzygany jest w oparciu o przepisy prawne stosowane do przedmiotu sporu,
3) wypracowane w wyniku negocjacji stanowisko, będące rozwiązaniem sporu, ujmuje się w protokole z
negocjacji,
4) w przypadku nierozwiązania sporu, sporządza się protokół rozbieżności,
5) w sytuacji nieuzyskania porozumienia, spór rozstrzyga dyrektor Zespołu, jeżeli nie jest stroną w sprawie,
6) w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie zespołu strony mogą zwrócić się z prośbą do
organu prowadzącego lub Małopolskiego Kuratora Oświaty - w zależności od przedmiotu sporu.
Nad całością spraw związanych z rozstrzyganiem sporów na terenie Zespołu czuwa dyrektor Zespołu.
Rozdział 5.
Organizacja zespołu
§ 15.
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 16.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji
szkoły podstawowej i gimnazjum opracowany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu
nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
§ 17.
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Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.
Rozdział 6.
Pracownicy zespołu
§ 18.
1. W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi, zapewniających
prawidłowe funkcjonowanie Zespołu.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1
określają odrębne przepisy.
3. Prawa i obowiązki osób wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy.
Rozdział 7.
Uczniowie
§ 19.
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum określają odpowiednio statuty tych szkół.
§ 20.
Prawa i obowiązki uczniów, określają odpowiednio statuty szkoły podstawowej i gimnazjum.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 21.
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 22.
1. Zespół jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.
§ 23.
1. Statuty szkoły podstawowej i gimnazjum zachowują swoją moc.
2. W zakresie uregulowanym odmiennie w Statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w Statutach
połączonych szkół.
3. Dokonywanie zmian w statucie Zespołu odbywa się uchwałami rad pedagogicznych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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