UCHWAŁA NR XXVII/258/21
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turzy Śląskiej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1, ust. 2 i ust. 9 w zw.
z art. 8 ust. 2 pkt 1, ust. 3, art. 88 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910 ze zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.
2021 poz. 305 t.j.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 września 2021 r. tworzy się Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śląskiej, zwany
dalej Zespołem z siedzibą przy ulicy Ligonia 2b, 44 – 351 Turza Śląska.
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny o którym mowa w ust.1 powstaje przez połączenie:
1) publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej, ul. Ligonia 2b,
44 – 351 Turza Śląska;
2) "Kraina Odkrywców" Przedszkola Publicznego w Turzy Śląskiej, ul. Ligonia 2c, 44 – 351 Turza Śląska.
3. Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zespołowi nadaje się statut, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce
Piotr Wawrzyczny
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/258/21
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 25 lutego 2021 r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turzy Śląskiej
§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2021 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śląskiej, w skład
którego wchodzą:
1) publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej, ul. Ligonia 2b,
44 – 351 Turza Śląska;
2) "Kraina Odkrywców" Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej, ul. Ligonia 2c, 44 – 351 Turza Śląska.
§ 2. Siedziba Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turzy Śląskiej znajduje się przy ul. Ligonia 2b,
44 – 351 Turza Śląska.
§ 3. Akt założycielski wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/258/21
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 25 lutego 2021 r.
STATUT
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turzy Śląskiej
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śląskiej;
2) Szkole – należy przez to rozumieć publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy
Śląskiej;
3) Przedszkolu – należy przez to rozumieć "Kraina Odkrywców" Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej;
4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turzy Śląskiej.
§ 2. 1. Zespół nosi nazwę „Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śląskiej”.
2. Szkoła i Przedszkole wchodzące w skład Zespołu noszą nazwy składające się z nazwy Zespołu
i odpowiednio nazwy Szkoły i Przedszkola.
§ 3. 1. Zespół jest placówką publiczną, której siedziba mieści się przy ulicy Ligonia 2b w Turzy Śląskiej,
44 – 351 Turza Śląska.
2. Zespół tworzą:
1) publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej, ul. Ligonia 2b,
44 – 351 Turza Śląska;
2) "Kraina Odkrywców" Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej, ul. Ligonia 2c, 44 – 351 Turza Śląska.
3. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Gorzyce z siedzibą w Gorzycach przy ulicy Kościelnej 15,
44 – 350 Gorzyce.
4. Zespół jest samorządową jednostką budżetową.
Rozdział 2.
Informacje o Zespole
§ 4. 1. Zespołem kieruje Dyrektor.
2. W zespole tworzy się stanowisko Wicedyrektora.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Rozdział 3.
Cele i zadania Zespołu
§ 5. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. 2020 poz. 910 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Zespół koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
3. Statuty Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu szczegółowo precyzują zadania, cele
i sposoby ich realizacji oraz odpowiednio organizację pracy poszczególnych placówek.
Rozdział 4.
Organy Zespołu
§ 6. 1. Zachowuje się odrębność Rad pedagogicznych oraz Rad rodziców Szkoły i Przedszkola.
2. Organami Zespołu są:
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1) Dyrektor Zespołu;
2) Wicedyrektor Zespołu;
3) Rada pedagogiczna Szkoły;
4) Rada pedagogiczna Przedszkola;
5) Rada rodziców Szkoły;
6) Rada rodziców Przedszkola;
7) Samorząd uczniowski Szkoły.
3. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu określają statuty Szkoły i Przedszkola.
4. W celu harmonijnego współdziałania organów Zespołu, a także rozwiązywania zaistniałych sporów,
w Zespole niezbędne jest przestrzeganie zasady bieżącej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi
organami o podejmowanych działaniach i decyzjach.
Rozdział 5.
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu
§ 7. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
2. Zasady zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, o których mowa w ust. 1,
określają odrębne przepisy.
3. Zakres zadań nauczycieli określają odpowiednio statuty Szkoły i Przedszkola.
4. Kwalifikacje nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wchodzących w skład Zespołu oraz zasady
ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
5. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników niepedagogicznych sporządza Dyrektor Zespołu.
Rozdział 6.
Uczniowie Zespołu
§ 8. 1. Zasady rekrutacji uczniów Zespołu wynikają z odrębnych przepisów.
2. Prawa i obowiązki wychowanków oraz uczniów Zespołu określają poszczególne statuty Szkoły
i Przedszkola.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 9. 1. Zespół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Tablice urzędowe Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu
i odpowiednio nazwy Szkoły i Przedszkola.
3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków, sposób ich sprostowań i wydawania
duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.
5. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.91 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie
art. 29 ust. 1 pkt 1 Rada Gminy wykonując zadania i kompetencje organu prowadzącego może połączyć
w zespół szkoły różnych typów (np. przedszkole i szkoła podstawowa).
W Gminie Gorzyce, już od lat, z powodzeniem funkcjonuje Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Gorzyczkach a także nowo powołany Zespół Szkolno - Przedszkolny w Olzie. Paca i funkcjonowanie obu
zespołów oceniane są przez Organ Prowadzący pozytywnie. Można zauważyć wzorową współpracę
pomiędzy Dyrektorami tych zespołów a ich Zastępcami a także pomiędzy radami pedagogicznymi i
pracownikami obsługi. Również dzieci przedszkolne i młodzież szkolna (dzięki odpowiedniej opiece ze
strony dyrekcji i pedagogów) szanują się wzajemnie przy całkowitym respektowaniu swojej odrębności, co
zdecydowanie przekłada się na poszerzanie ich horyzontów mentalnych i budowaniu pozytywnego
światopoglądu.
Połączenie w zespół przedszkola i szkoły podstawowej w Turzy Śląskiej nie narusza odrębności
poszczególnych rad pedagogicznych, rad rodziców, pracowników obsługi a także dzieci przedszkolnych i
uczniów szkoły podstawowej.
Powołanie przez organ prowadzący Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Turzy Śląskiej w skład, którego
wchodzą:
- publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej,
- „Kraina Odkrywców" Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej,
jest celowe w szczególności ze względów lokalizacyjnych, organizacyjno - administracyjnych a także
z uwagi na realizację planowanych inwestycji, remontów oraz projektów dydaktyczno - wychowawczych
kierowanych bezpośrednio do dzieci i uczniów, a finansowanych ze źródeł pozabudżetowych.
Utworzenie zespołu spowoduje, że jego Dyrektor będzie mógł między innymi w sposób bardziej
elastyczny podejmować decyzje kadrowe dotyczące pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi,
w porównaniu do sytuacji gdyby przedszkole i szkoła podstawowa funkcjonowały osobno. Sytuacja ta
dotyczy także zarządzania całą infrastrukturą budowlaną. Dyrektor zespołu w sposób efektywny
i optymalny będzie mógł zarządzać oraz realizować zadania statutowe przedszkola i szkoły podstawowej.
Powołanie zespołu przyczyni się także do podniesienia standardów pracy placówki np. poprzez ścisłą
współpracę poszczególnych rad pedagogicznych polegającą na wymianie wszelkich doświadczeń
a szczególnie tych dydaktyczno - wychowawczych.
Również dzieci i uczniowie już od najmłodszych lat będą (przy jednoczesnym respektowaniu
i zachowaniu odrębności) nawiązywać właściwe relacje społeczne, uczyć się wzajemnego szacunku a także
kształtować postawy moralne zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni pomiędzy ludźmi.
Zniesienie granic mentalnych a także należyte dbanie o odpowiednią komunikację i współpracę
zapobiegnie hermetyzacji środowiska przedszkolnego i szkolnego.
Wobec powyższego utworzenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Turzy Śląskiej jest w pełni
uzasadnione.
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