
UCHWALA r`.R xxvll;243z2022
RADY MIEJSKIEJ W IjASZCZOWTE

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w. sprawie   utw'orzenia Zespo{u Szkolno~Przedszkolnego w `La§zczowie

Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt 9 lit.  h  ustawy z dria  8 marca  1990 r.  o samorzadzie gminnym (Dz`U.  z 2022 r„

poz.  559)   oraz  art. 29 ust.I    pke  I.   art.  88 ust.I    i 7   i art. 91  list. 2,   5,   9 ustawy   z dnia   14 grudnia  2016 r.   Prawo
oS\\.'iatowe  (Dz.U.  z 2021  r.,  poz.1082 z p6Zn.  zm.)  po  zasi?gni?ciu  opinii  Rady  Pedagogicznej  Publjcznej  Szkoly
Podstawowej   im.   gen.   W}ad}'srawa   Sikorskiego  w Laszczowie     i Rady   Pedagogicznej   Gminnego   Przedszkola
w Laszczowie -uchwala si?. co  mast?puje:

§  I. Z   dniem    1  w'rzesnia   2022 roku   tworzy   si?   Zesp6[    Szkolno-Przedszkolny   w Laszczow.ie   z siedziba
w Laszczow'ie ul. Chopina  11 ` 22-650 Laszcz6w.

§ 2. W sklad Zespoiu wchodza:

i)          Publiczna szkoha podstawowa im. gen.  W]adystawa sikorskiego w Laszczowie.

2)         Gminne przedszkole w Laszczowie.

§ 3. Akt zarozycielski Zespofu stanowi zalacznik Nr I  do niniejszej  uchwaly.

§ 4. Zespolowi nadaje si? pierwszy statut, stanowiapy zalacznik Nr 2 do niniejszej  uchwaly.

§ 5. Zesp6t   Szkolno-Pfzedszkolny   przejmuje   wszystkje   nalezno§ci   i zobowiazania  jednostek  wchodzacych
w. sk{ad    Zespotu,    a pracownjcy    tych   jednostek    staj?    si?    pracownjkami    Zespolu    Szkolno-Przedszko!nego
w Laszczowie.

§ 6. Majqtek szkol,v podstawowej  i przeds7,kola wchodzqc,vch w sklad Zespofu staje si? maj?tkiem Zespo+u.

§ 7. Vt''ykonanie uchwaly powielza si? Burmistrzowi Laszczowa,

§ 8. Uchwala wchodzi w Zycie z dnjem podj?cia,
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Za`[acznik Nr I  do uchwaty. Nr XXVII,;243/'2022

Rady Miejskiej w Laszczowie

z dnia 23  sierpnia 2022 r.

AKT ZAL02YCIELSKI
Zespof u Szkotno- Przedszkotnego w Laszczowie

Na    podstawie    art.88ust.1  i3     ustawy    zdnia     14grudnia    2016r.     Prawo    oswiatowe    (Dz`.U.    z202l  r.t

poz.  1082 z p6Zn.  zm.) nadaje si? akt zatoz}i'cielski o nast?pujacej  tresci:

§  I. Tw'orzy   si?   z dniem   1  wrze§nia  2022 r.   Zespd{   Szkoino-Przedszkolny   w Laszczowie,   wsk}ad   kt6rego
wchodz?:

i)  Publiczna   Szko}a   Podstawo\\.'a   jm.   gen.   Wradys+awa   Sikorskiego   w Laszczow.'ie,   u]. Chopina   I 1,   22-650
Laszcz6w,

2) Gminne Przedszkole w Laszczowie, ul. Chopina  11 A, 22-650 Laszcz6w.

§ 2. Siedziba Zespolu anajduje si? przy uljcy Chopina  I i, 22~650 Laszcz6w.

§ 3. Obw6d  Publicznej   Szko[y   Podstawowej   im.  gen.   W}adys}awa  Sikorskiego  w Laszczowie,  wchodzacej
w skJad Zespofu Szkolno-Przedszkolnego nie ulega zmianje.

§ 4. Zesp6t Szkolno-Przedszkolny< w Laszczowie stanowi samorzadow.? jednostk? budzetowa.
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Zalapznik Nr 2 do uchwal}J Nr XXV.II;'243;'2022

Rad}' Miejskiej w LaszczovIJie

z dnia 23  sjerpnia 2022 r,

STATLTT

Zespofu Szkolno-Przedszkolnego w' Laszczowie.

Rozdzial 1.
Postanowienia og6lne

§  I.  I]ekro6 w statuciejes[ mowa bez blizszego okreslenia o:

1 ) Zespole -nalezy przez to rozumie¢ Z.esp6] Szkolno-Przedszkolny w Laszczowie;

2) Szkole   -nalezy   przez   to   rozumje5   Pholiczng   Szkole   Podstawowq   im.   gen.   Wladys}awa   Sikorskiego
w Laszczowie, ul. Chopina  11, 22-650 Laszcz6w,

3) Pi.zedszkolu   -nalefy   pi.zez   to   rozumie6   Gmirme   Pizedszkole   w Lasz-czowie,   ul.   Cbopina    l]A,   22-650
Laszcz6w;

4) Plac6wce   -   nale±y   przez   to   rozunie6   Publiczna   Szkot?   Podstaw'owa   im.   gen.   Wtadyslawa   Sikorskiego
w La.szczowie i Gmjnne Przedszkole w Laszczowie wchodzace w sk]ad Zespofu;

5) Statucie - nalezy przez 'to rozumie6 Statut Zespofu Szkolno-Przedszkolnego w Laszczowic.

§ 2.1. Zesp6l  Szkolno-Przedszkoln.y,   zwany   dalej   „Zespolem",   nosi  nazwe  „Zesp6}   Szkolno-Pi.zedszkolny
w Laszczowie".

2. Szkofa    i przedszkole    wchodzace    wsklad    Zespolu    noszq    nazwy    skladajace    si?    z nazw,v    Zespolu
i odpow`.iednio nazwy Szkody- i  Przedszkola.

3. Zesp61 uzywa piecz?ci urz?dowej : Zesp6] Szkolno-Przedszkolny w Laszczowie.

4. Plac6wki v+Jchodza,ce w sklad Zespolu utywaja piecz?ci odpowiednio:

I ) Zesp6l Szkolno-.Przedszkolny u.I Laszczowie,  Publ.iczna Szkota Podstaw.owa im. gen.  W}adysfawa  Sikorskiego
w Laszczowie;

2) Zeap6} Szkolno-PrzedszJcolny w Laszczowie, Gminne Przedszkole w Laszczowie.

§ 3.  I , Zesp6tjestjednostka organjzac}'jn? Gminy Laszcz6w.

2. Zesp6I tworz?:

I)  Publiczna   Szkola  Podstawowa   im.   gen.   Wtad).'slawa   Sikorskiego   wL.aszczowie,   ii].   Chopina   11,   22-650
Laszcz6w.

2) Gmirme Przedszkole w Laszczow-ie, ul. Chopina  11 A, 22-650 i.aszcz6w.

3. Organem  pro\tJadzqc}'m  Zesp6l jest  Gmina  Laszcz6v+.'  z siedzib? w Laszczowie  pr7.y  ulic};  Chopina  14,  22-
650Lasz.cz6w..

Rozdzial 2.
Informacje o Zespole

i. Dy`rektor kieruje Zespolem przy pomocy V\.''icedyrektor6w, povif'oJanych zgodnie z ustaw? Pravo oswiatowe.

2. Organem sprawuj?cym nadz6r pedagogiczny jest Lubelskj Kurato.r O§wiaty w Lublinie.

Rozdzia] 3.
Cele i Zadani-aL Zespolu

§ 5.1.  Zesp6t  realizuje  cele  i zadania  okre§lone  w ustawie  z dnia   .14 grudnia  2016 r.   Prawo  o§w]'atowe  (t.j.
Dz. U. z 2021  r`, poz.  1082') oraz przepisach wykomwcz}'ch.

2,  Zesp6`l koncentruje sje na pi.owadzeniu  dzja{alnosci d}.'daktycznej. w.y.chowawczej  i  opiekubczej.
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3.  Scat.uty   poszczeg6ln}Jch   p}ac6wek   w'chodz4cycb   w sk}ad   Zespo]u   szczeg6lowo   precyzuja   zadania,   cele
i spos6b ich rea]izacji.

4. Zespct  prowadzi   gospodark?   finansowa  na   zasadach   okre§lonych   w ustawie   z dnia  27 sieTpnia   2009 r.
o finansach publicznych  (Dz.U. z 2021  r., poz. 305).

Rozdzial 4.
organy ZespolH

§ 6.1. Zachowiije  si?   ode?chose   rad   pedagogjcznych   oraz  fad   rodzic6w  jednostek   wchodzac,vcb   w sk]ad
Zespolu.

2.  Rady pedagogiczne dzialaj? zgodnie z ustav+Ja Prawo o§wiatowe w ramach swoich kompetencji stanowiacych
i  opiniotw6rczych oraz w oparciu o swoje regulaminy.

3. Rady  pedagogiczne  jednostek  w'chodzacych  w sktad   Zes.polu  pod]egaja  dyrcktorowi   Zespo{u  w ramach
nadzoru pedagogicznego.

4. Organamj Zespctu sa:

1)  Dyrektor Zespolu;

2) W. iced,vrektorzy Zespo}u`;

3) Rada pedagogiczna Szkoly;

4) Rada pedagogiczna Przedszkola:

5) Rada rodzic6w Szkoly:

6) Rada rodzic6w Przedszkola;

7) Samorzad Uczniowskj Szko.ly.

5. Kompetencje poszczeg6ln}.'ch organ6w. Zespo{u okre5laj? Statuty Szkoly i Przedszkola.

6. W   celu   harmonijnego   w.sp6]dzialania   organ6w   Zespo+u9   a takze   roz\i.iqzywania   zaistnialych   spor6viJ,
w Zespole niezb?dne jest przesti.zeganie zasady bjezacej  wymiany  informacjj  pomi?dzy' poszczeg61n};mi  organami
o podejmowanych dzialaniach i decyzjach.

7. Dyrektor   Zespch   jest   dy].ektorem    szkoly    podstav\Jowej    i przedszkola   w rozumieniu    ustawy    Prawo
o§wiatowe, jest kjerownikiem zakladu  prac}'  i decyduje  c> spr.awach  zatrudniania i z\\Jainiania na.uczycje]i  i inn.vc]i

pracownikew, przyznaw'.aria nagr6d oraz kar porzadkowych.

8. Dyrektor Zespotu w szczeg6lno§ci:

1) kjeruje dzia{alno€cia Zes.potu i reprezentuje go na zewnatrz;

2) sprawuje nadz6r pedagogiczny:

3) zapewnia opt}'malne w'amnki do realizaq.i statutovych cel6w i zadari Zespohi;

4) dba o w+a.Sciwa atmosfer? i d,vscyplin? pracy:

5) odpowiada   za   dzialalnos6   dydak.t,vczna,   wychowawcza,   opiekuficzq   oraz   realizacj?   zadari   eduk'acyjiiych,

prozdrowc>tnych, sportowych i rekreac}'jnych:

6) .przewodnjcz)J Radzie Pedagogicznej  Szkoly Podstawowej  i Radzie Pedagogicznej  Przedszkola:

7) realizuje uchwaly rad pedagogjcznych podj?te w ranach ich kompetencji;

8) wstrz}'muje wykonanie ucbwal ulezgodnych z przepisamj prawa;

9) opracowuje arkusz o].ganizacyjny Zespo]u;

IO) dysponuje   §rodkami   okl`eslon}/.mi   w planie   finansowyni   Zespo]u   oraz   ponosi   odpowiedzjalno§6   za   jch

prawidtowe wykorzy'stanie;

11 ) powierza stanow'isko  w.iced}'rektora  i  odwotuje z niego  po  zasj?gni?ciu  opinii  organu  prowadz?cego  oraz rad

pedagogicznych;

Id:02D1699D-4829-4188-8554-81CO9A56I`.847..Podpisan.y Strona 2



12.) wyst€puje  z wnioskami,  po  zasi?gnj€ciu  opinii  rad  pedagogiczn,vch  w sprawie  odznaczeri,  nagr6d  i jnnych
w}'r62njeh d]a naucz}Jcjeli oraz pozostal,vch pracownik6w;

13) dba o pow'ierzone m'jenie;

14) wykonuje inne zadaina wynikaj?ce z przepis6w szczeg6towych.

Rozdzial 5.
Nauczyciele i inni pracownicy Zespo]u

§ 7.  I .  W Zespole zatrudnia sj? nauczy`cieli, muczycieli i pracow.nik6w nieb?d?cych nauczycielami.

2. Zasady   zatrudnianja   nau.czycjeli   oraz   innych   pracownik6w,   o kt6r}Jch   mowa   w ust.  I  okreslaja   odr?bne

przepisy.

3. Szczeg6]owe zakresy cz,vnno§ci dla pracowni.k6w nieb?d?cych nauczycielami sporzadza Dyrektor ZespoJu.

4. Zakres zadari nauczycje]i okreslaja statuty. szko]y i przedszkola.

5. Kwalifikacje  nauczycjelj   i innycri  pracownik6w  szko.ly  i przedszkola  wchodzqc}Jch  w sklad  ZespotLi  oraz
zasad}' ich wynagradzania okreslaja. odr?bne przepisy.

Rozdzial 6.
Uczniowie oraz `vychowankoi+'ie Zespolu

§ 8.  1. Zasady rekrutacjj uczni6w oraz wychowank6w Zespolu okre$1aja statuty szko}y-i przedszkola,

2. Prawa i obowipeki uczni6vv' i vycbowank6iv okre§lajq wskazane w ust.  I  statuty.

Rozdzial 7.
Postanow'ienia kofic'ow'e

§ 9.  I. Szkola  i przedszkole  wchodzqce  w sklad  Zespo+u  uzywaja  pieez?ci  urz?dowych  zgodnie  z ode?bn}Jmi
przepisamj.

2. Tablice i piecz?cie plac6wek wchodzac,vch v`.' sktad zespofu zachowuja nazw? ZespoJu  i odpowiednjo nazwy

tych plac6wek.

3. Zesp6} prowadzi i pizechowuje dokumentacj? na zasadach okre§1onych w odr?bnych przepisach.

4. Zasady wydawania oraz  v\Jzory  Swiadectw  i inn,vch  druk6w,  spos6b  ich sprostowah  i wydawania duplikat6w
oraz zasady odplatno§ci za te czynnosci okresla].a odr?bn€ przepisy.

5. Regulaminy  we\i.'n?ti.ziie  Zespofu  nie mog4 bye  sprzeczne  z postanowieniam.i  statutu  Zespolu  i przepisami

Prawa.
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