
 
UCHWAŁA Nr XIII/70/2015 
Rady Miejskiej w Pogorzeli 

z dnia 3 grudnia 2015 r. 
 w sprawie: zamiaru utworzenia Samorządowego Zespołu Szkół w Pogorzeli 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
 z 2015 r., poz. 1515), oraz art. art. 5c pkt 1 i art. 62 ust. 1, 3, 4 i 5b w związku z art. 58 ust.1, 2, 6 i 
7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 
zm.), Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
§ 1.1 Zamierza się z dniem 1 września 2016 roku utworzyć Samorządowy Zespół Szkół  
w Pogorzeli w skład, którego wchodzić będą: 
1) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli z podległymi jej organizacyjnie 
szkołami filialnymi  
- Szkoła Filialna w Bułakowie  
- Szkoła Filialna we Wziąchowie  
2) Gimnazjum w Pogorzeli. 
2. Samorządowy Zespół Szkół w Pogorzeli będzie miał siedzibę w miejscowości Pogorzela 
ulica Parkowa 7.  
3. Majątki Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli i Gimnazjum  
w Pogorzeli z dniem 1 września 2016 r. stają się majątkiem Samorządowego Zespołu Szkół  
w Pogorzeli 
 
§ 2. Projekt Aktu Założycielskiego Samorządowego Zespołu Szkół w Pogorzeli stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
 
§ 3. Projekt Statutu Samorządowego Zespołu Szkół w Pogorzeli stanowi załącznik nr 2  
do niniejszej uchwały. 
 
§ 4.  
Zobowiązuje się Burmistrza Pogorzeli do: 
1. Wystąpienia do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wydanie opinii  
w sprawie utworzenia  Samorządowego Zespołu Szkół w Pogorzeli.  
2. Przedłożenia projektu Aktu Założycielskiego Radom Pedagogicznym Szkół mającym 
wchodzić w skład Samorządowego Zespołu Szkół w Pogorzeli w celu wyrażenia przez te 
Rady opinii. 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała  
Marlena Kalbarczyk 

 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr XIII/70/2015 
Rady Miejskiej w Pogorzeli 

z dnia 3 grudnia 2015 r. 
w sprawie:  zamiaru utworzenia Samorządowego Zespołu Szkół w Pogorzeli 

W oparciu o art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zamierza się utworzyć Samorządowy Zespół Szkół w Pogorzeli 
siedzibą w miejscowości Pogorzela ulica Parkowa 7, w skład, którego weszłyby: Szkoła 
Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli z podległymi jej organizacyjnie szkołami 
filialnymi w Bułakowie i we Wziąchowie i Gimnazjum w Pogorzeli. 
 
  
Warunki i procedura utworzenia Samorządowego Zespołu Szkół w Pogorzeli 
  
1. Szkoły, które mają wejść w Zespół muszą być różnego typu. 
2. Muszą być prowadzone przez ten sam organ prowadzący. 
3. Połączenie szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespół  wymaga pozytywnej opinii 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (art. 62 ust. 5b). 
4. Projekt   aktu   założycielskiego   Zespołu  Szkół wymaga   zaopiniowania    przez   rady 
pedagogiczne szkół mających wejść w skład Zespołu (art. 62 ust.3). 
5.Opinia rady pedagogicznej zostaje wyrażona w formie uchwały (tryb podejmowania 
uchwał określają przepisy art. 40 i 43 ustawy). 
6. Opinia rad pedagogicznych nie jest wiążąca dla organu prowadzącego szkoły. 
7. Kompetencje w sprawie utworzenia Zespołu posiada organ, stanowiący gminy - Rada 
Miejska w  Pogorzeli. 
8. Organ tworzący Zespół nadaje temu Zespołowi statut (tylko pierwszy), natomiast zmiany 
statutu lub uchwalenie nowego, dokonywane są w trybie art. 42 ust. 1 ustawy. 
9. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół  
i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół.  
10. Zespołem zarządza i kieruje  jeden dyrektor wybrany w drodze konkursu. Dyrektor 
Zespołu jest dyrektorem  szkoły  w rozumieniu ustawy (art.62 ust.2) 
            
   Konieczność powołania dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół nie wiąże się   
z odwołaniem aktualnego dyrektora szkoły podstawowej,   ponieważ kadencja dyrektora 
upływa z dniem 31 sierpnia 2016 roku. Kadencja dyrektora gimnazjum trwa do 31 sierpnia 
2017 r. 
   Połączenie szkół w Zespół od dnia 1 września 2016 r. nie ma wpływu na obniżenie etatów.  
Zamiar utworzenia Zespołu Szkół jest podyktowany warunkami lokalowymi, 
demograficznymi oraz względami ekonomicznymi. 
 
   Połączenie placówek ma na celu: 
1. Usprawnienie zarządzania szkołami wchodzącymi w skład zespołu,   które będą działać 
pod kierownictwem jednego dyrektora  ze wspólną administracją i obsługą. 
2. Efektywniejsze wykorzystanie bazy lokalowej:   dydaktycznej i sportowej. 
3. Racjonalne zatrudnianie i wykorzystanie potencjału kadry pedagogicznej i pracowników 
niepedagogicznych. 
4. Usprawnienie obsługi i konserwacji budynków szkolnych wraz z infrastrukturą. 
 
   Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum funkcjonować będą w jednym budynku, ze wspólnym 
zapleczem kuchennym, biblioteką, kompleksem sportowym oraz administracją i obsługą. 



Utworzenie Zespołu stworzy lepsze warunki do racjonalnego zarządzania wspólnym 
obiektem oraz spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek szkolnych poprzez 
zorganizowanie wspólnej obsługi oraz zapewnienie jednolitego kierownictwa.            
Połączenie szkół wpłynie korzystnie na wspólną działalność wychowawczą, opiekuńczą  
i dydaktyczną:   wzajemne sąsiedztwo, wspólna baza i wyposażenie a zwłaszcza wspólny 
kompleks  sportowo-rekreacyjny rozwiną zachowania interpersonalne. Przebywanie 
nauczycieli w jednym kompleksie sprzyja integracji, uzupełnianiu  wymiaru zajęć w jednej 
szkole  zajęciami w drugiej. 
Korelacja programowa, ciągłość  nauczania, rozwiązywanie problemów wychowawczych, 
poznanie uczniów i ich problemów, przekazywanie wiedzy o uczniach, wyrównywanie 
braków edukacyjnych to  korzyści płynące z takiej sytuacji.   Ciągłość procesu dydaktycznego 
na poszczególnych etapach edukacyjnych, może pozytywnie wpłynąć na wyniki 
sprawdzianów i egzaminów, przez co podniesie konkurencyjność całej jednostki. 
 
Do projektu uchwały został załączony projekt aktu założycielskiego Samorządowego Zespołu 
Szkół w Pogorzeli.  
Szkoły zachowują wcześniej ustalone obwody  szkolne. 
  
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały uważam za zasadne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT                        
                                    Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XIII/70/2015 
Rady Miejskiej w Pogorzeli 

z dnia 3 grudnia 2015 r. 
 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI  
SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W POGORZELI 

Sporządzony na podstawie art. 58 ust. 1, 2 art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)   

 
§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2016 roku Samorządowy Zespół Szkół w Pogorzeli,  
w skład, którego wchodzą: 
1. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli z podległymi jej organizacyjnie 
szkołami filialnymi w Bułakowie i we Wziąchowie.  
2. Gimnazjum w Pogorzeli. 
 
§ 2.  Siedziba Samorządowego Zespołu Szkół w Pogorzeli znajduje się w miejscowości 
Pogorzela ulica Parkowa 7. 
 
§ 3. Samorządowy Zespół Szkół w Pogorzeli obejmuje obwód Szkoły Podstawowej  
im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli oraz Gimnazjum w Pogorzeli: 
1. Dla klas I i II Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli, ul. Parkowa 7 
obwód szkolny obejmuje miejscowości: Bielawy Pogorzelskie, Dobra Pomoc, Elżbietków, 
Głuchów, Głuchówek, Gumienice, Józefów Ochelski, Kromolice, Łukaszew, Ochla, 
Pogorzela, Taczanówko. 
2. Dla klas III do VI Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli, ul. Parkowa 7 
obwód szkolny obejmuje miejscowości: Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, Dobra Pomoc, 
Elżbietków, Głuchów, Głuchówek, Gumienice, Józefów Ochelski, Kaczagórka, Kromolice, 
Łukaszew, Małgów, Międzyborze, Nowiny, Ochla, Paradów, Pogorzela, Stawy, Taczanówko,  
Wziąchów. 
3. Dla klas I i II Szkoły Filialnej w Bułakowie obwód szkolny obejmuje miejscowości: Bułaków,  
Kaczagórka, Międzyborze. 
4. Dla klas I i II Szkoły Filialnej we Wziąchowie obwód szkolny obejmuje miejscowości:  
Małgów, Nowiny, Paradów, Stawy, Wziąchów. 
5. Dla Gimnazjum w Pogorzeli obwód szkolny obejmuje miejscowości: Bielawy Pogorzelskie,  
Bułaków, Dobra Pomoc, Elżbietków, Głuchów, Głuchówek, Gumienice, Józefów Ochelski,  
Kaczagórka, Kromolice, Łukaszew, Małgów, Międzyborze, Nowiny, Ochla, Paradów, 
Pogorzela, Stawy, Taczanówko, Wziąchów. 
 
 
 
 

pieczęć urzędowa 
 
 
 

 
Pogorzela, dnia ………………………                        …………………………………….. 
                                                                                     (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 



PROJEKT                        
                                    Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XIII/70/2015 
Rady Miejskiej w Pogorzeli 

  z dnia 3 grudnia 2015 r. 

STATUT  
SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ  

W POGORZELI 
 

 
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  
1) zespole – należy przez to rozumieć Samorządowy Zespół Szkół w Pogorzeli,  
2) szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza 
w Pogorzeli z podległymi jej organizacyjnie szkołami filialnymi w Bułakowie i we Wziąchowie, 
3) gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum w Pogorzeli, 
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze. zm.),  
5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Samorządowego Zespołu Szkół w Pogorzeli. 
 
§ 2. 1. Pełna nazwa zespołu brzmi: Samorządowy Zespół Szkół w Pogorzeli. 
2. Siedziba zespołu znajduje się w miejscowości Pogorzela ulica Parkowa 7. 
3. W skład zespołu wchodzą:  
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli z podległymi jej organizacyjnie 
szkołami filialnymi w Bułakowie i we Wziąchowie, 
- Gimnazjum w Pogorzeli. 
4. Organem prowadzącym zespół jest Gmina Pogorzela.  
5. Nadzór pedagogiczny nad zespołem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.  
 
§ 3. 1. Nazwa zespołu jest używana w pełnym brzmieniu.  
2. Zespół używa pieczęci w pełnym brzmieniu.  
3. Pieczęcie podłużne szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu zawierają nazwę zespołu 
oraz nazwę szkoły, a także adres siedziby zespołu.  
4. Pieczęcie podłużne gimnazjum wchodzącego w skład zespołu zawierają nazwę zespołu oraz 
nazwę gimnazjum, a także adres siedziby zespołu. 
 
§ 4. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie, a w szczególności cele i zadania 
sprecyzowane w statutach szkoły podstawowej i gimnazjum.  
 
§ 5. 1. Zespołem kieruje dyrektor.  
2. Dyrektor zespołu jest jednocześnie dyrektorem szkoły podstawowej i gimnazjum.  
3. Stanowisko dyrektora zespołu powierza i odwołuje z niego organ prowadzący zespół, zgodnie 
z ustawą.  
4. Dyrektor zespołu posiada kompetencje i wykonuje zadania określone w ustawie oraz 
przepisach wydanych na jej podstawie.  
 
§ 6. 1. Zachowuje się odrębność organów szkoły podstawowej i gimnazjum.  
2. Kompetencje organów szkół wchodzących w skład zespołu oraz sposób rozwiązywania 
sporów między nimi określają statuty szkoły podstawowej i gimnazjum. 



  
 
 
§ 7. 1. Zespół jest jednostką budżetową. Obsługę finansowo-księgową zespołu prowadzi Gminny 
Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Pogorzeli.  
2. Podstawą gospodarki finansowej zespołu jest plan dochodów i wydatków.  
3. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez zespół wyłączną odpowiedzialność 
ponosi dyrektor zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami.  
4. Dyrektor zespołu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, 
oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem zespołu.  
5. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 3-4 dyrektor zespołu podlega nadzorowi organu 
prowadzącego, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.  
6.  Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 
przepisy.  
 
§ 8. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji zespołu.  
 
§ 9. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach.  
 
§ 10. Wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób ich wydawania i dokonywania 
sprostowań, wydawanie duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne 
przepisy.  
 
§ 11. 1. Statut szkoły podstawowej i statut gimnazjum, które wchodzą w skład zespołu nie mogą 
być sprzeczne ze statutem zespołu.  
2. Zmian w statucie zespołu dokonuje się stosując odpowiednio przepisy ustawy o zmianach 
statutu szkół i placówek.  
 
§ 12. Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie regulują: statut szkoły podstawowej i statut 
gimnazjum.  
 
§ 13. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


