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z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie utworzenia  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku.

Na podstawie art.18 ust.  2 pkt 91it. h ustawy z dnia s marca  1990 r.  o samorządzie

gmimym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art.  88 ust.1  i ust.  7, art.  91  ust.1, 2 art.  92

ust.  2  ustawy  z  dnia   14  grudnia  2016  r.   Prawo  oświatowe  (Dz.  U  z  2017  r.,  poz.   59)

w związku z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę

-  Prawo  oświatowe  (Dz.   U  z  2017  r.,  poz.   60),  Rada  Gminy  w  Lipniku  uchwala,  co

następuje:

§1.

1. Z dniem 1  września 2017 r. tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku, zwany
dalej Zespołem, w skład którego wchodzą :

1)   Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego w Lipniku;

2)   Przedszkole samorządowe w Lipniku.

2. Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Nadaje się statut Zespołowi, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.

1. Zespół   wyposaża   się   w   składniki   majątkowe   Szkoły   Podstawowej   im.   prof.   Józefa
Mikułowskiego - Pomorskiego w Lipniku oraz Przedszkola Samorządowego w Lipniku

2. Zespół przejmuje wszelkie należności i zobowiązaniajednostek, o których mowa w ust.1

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik

!4.

1. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku a także na stronie Biuletynu lnfomacji
Publicznej Urzędu Gminy w Lipniku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -



Załącznik Nr 1  do uchwały

Nr xxvI/213/2017

Rady Gminy w Lipniku

z dnia 24 marca 2017 roku

AKT ZAŁOŻYCIELSH
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LIPNIKU

Sporządzony podstawie art.  18 ust. 2 pkt 9 1it. h ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie

gmimym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art.  88 ust.1  i ust. 7, art. 91  ust.1, 2 art. 92

ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r., poz. 59)

§1.

Zakłada się z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku, w skład

którego wchodzą :

1. Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego w Lipniku

2. Przedszkole Samorządowe w Lipniku

?2.

Siedziba Zespołu znajduje się w miejscowości Lipnik 23, 271540 Lipnik
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXVI/213/2017
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 24 marca 2017 r.

STATUT

ZESPOŁU SZKOLNOLPFZED SZKOLNEGO W LIPNIKU

§1.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

i) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku,
2) Przedszkolu -należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Lipniku,
3) Szkole  Podstawowej  -  należy  przez to  rozumieć  Szkołę  Podstawową im.  prof.  Józefa
Mikułowskiego - Pomorskiego w Lipniku,
4) ustawie -należy przez to rozumieć ustawę z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U z 2017 r., poz.  59),
5) statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku.

§2.

i. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku.
2. Siedzibą Zespołu jest budynek w Lipniku nr 23 .
3. W skład Zespołu wchodzą:
i) Przedszkole Samorządowe w Lipniku
2) Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego w Lipniku.

§3.

i. Zespół realizuje  cele  i  zadania  określone  w ustawie  koncentrując  się na prowadzeniu
działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej.
2. Szczegółowe cele i zadania Przedszkola i Szkoły Podstawowej określają ich statuty.

§4.

;:%ragdaznóer:epdr8gwoag:82:#eźę§;i::tmGs:;:#jłep3]*iętohzyskiKuratoroświaty.
3. Dyrektor Zespołu samodzielnie prowadzi obsługę finansowo-księgową.
4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy.

§5.

1. Organami Zespołu są:
i) Dyrektor Zespołu;
2) Rada Pedagogiczna Zespołu,
3) Rada Rodziców Zespołu,
2. Kompetencje  poszczególnych  organów  Zespołu  określają  statuty  Przedszkola  i  Szkoły
Podstawowej.



3. W   celu   hamonijnego    współdziałania   organów   Zespołu,    a   także   rozwiązywania
zaistniałych  sporów  niezbędne  jest  przestrzeganie  zasady  bieżącej  wymiany  infomacji
pomiędzy organami o podejmowanych działaniach i decyzj ach.
4. W przypadku powstania wszelkich sytuacji konfliktowych, Dyrektor Zespołu podejmuje
rolę mediatora w celu rozwiązania konfliktu.

§6.

i.DyrektorZespołujestjednocześnieDyrektoremPrzedszkolaiSzkołyPodstawowej.
2. Dyrektor Zespołu w szczególności:
i) kieruje bieżącą działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad wychowankami Przedszkola i uczniami Szkoły Podstawowej,
4) odpowiada za działalność wychowawczą, profilaktyczną i opiekuńczą Zespołu,
5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej Zespołu,
6) realizuj e uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,
7) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie

powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny,
8) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe zatrudnionym pracownikom,
9) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych, w sprawie

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników,
i o) dysponuj e środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu,

zaopiniowanym przez radę pedagogiczną oraz ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie,

i i) organizuj e administracyjną obsługę Zespołu,
i2) dba o powierzone mienie,
i3) wykonuj e inne zadania wynikaj ące z przepisów szczególnych.
3. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza organ prowadzący Zespół zgodnie z ustawą.

?7.

i. Zespół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zespół  prowadzi  i  przechowuje  dokumentację  na  zasadach  określonych  w  odrębnych
przepisach.

§8.

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania
ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają
odrębne przepisy.

§9.

i. Utrzymuje  się  w  mocy  postanowienia  statutów  Przedszkola  i  Szkoły  Podstawowej  w
zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Organem właściwym do dokonywania zmian w statucie j est Rada Pedagogiczna Zespołu.

§10.

Statut wchodzi w życie z dniem  1  września 2017 r. --\



Uzasadnienie
do Uchwały Nr  XXVI/213/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie utworzenia  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku

Na podstawie art.  191  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -

Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017 r. poz.  60), Zespół Szkół im. prof. Józefa Mikułowskiego

-Pomorskiego  w  Lipniku  z  dniem  01  września  2017  r.  stanie  się  ośmioklasową  szkołą

podstawową    z    oddziałami    przedszkolnymi,    w    której    będą    funkcjonowały    klasy
dotychczasowego gimnazj um.

Podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją przekształcenia z dniem 01 września 2017 r.

oddziałów   przedszkolnych   przy   Szkole   podstawowej   im.   prof.   Józefa   Mikułowskiego   -

Pomorskiego w Lipniku w Przedszkole  Samorządowe w Lipniku.   Art.  92  ust.  2 Ustawy z

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r., poz. 59) stanowi, że przedszkole

utworzone w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy szkole. podstawowej

w przedszkole, tworzy zespół ze szkołą podstawową w której  dotychczas działały oddziały

przedszkolne.  Realizując  zapisy ustawy podjęto  uchwałę,  która zawiera akt założycielski,

oraz statut dla nowej j ednostki, którą j est Zespół Szkolno -Przedszkolny w Lipniku.

Sporządził:
Mariusz Olech
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