
                                                                                                                           

UCHWAŁA Nr XXVI/282/12 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

 z dnia 29 listopada 2012 r. 

 

 

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Radawnicy 

 

 

         Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 58 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia                      

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)                  

oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                      

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)  Rada Gminy Złotów uchwala,                         

co następuje: 

 

        § 1. Wyraża się zamiar utworzenia z dniem 1 września 2013 r. Zespołu Szkół nr 1  

w Radawnicy poprzez połączenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy  

i Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radawnicy, dalej zwanego 

Zespołem. 

 

         § 2.1.  Zespół będzie działać, jako jednostka budżetowa Gminy Złotów powstała 

poprzez połączenie odrębnie funkcjonujących jednostek budżetowych: 

 

1) Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy 

2) Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radawnicy. 

 

         2.  Zespół przejmie wszystkie należności i zobowiązania oraz mienie łączonych szkół. 

 

         3.  Pracownicy łączonych jednostek staną się pracownikami Zespołu. 

 

         § 3. Projekt Aktu Założycielskiego Zespołu stanowi załącznik do uchwały. 

 

         § 4.  Zobowiązuje się Wójta Gminy Złotów do: 

 

1) przedłożenia projektu Aktu Założycielskiego Radom Pedagogicznym jednostek, 

które mają wejść w skład Zespołu w celu wyrażenia opinii przez te Rady, 

2) wystąpienia do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wydanie opinii 

w sprawie utworzenia Zespołu. 

 

         § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

         § 6.  Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

       

 

 

 



 
                                                                                                                   Załącznik do Uchwały Nr XXVI/282/12  

                                                                                                                    Rady Gminy Złotów  

                                                                                                                    z dnia 29 listopada 2012 r. 

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI 
 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W RADAWNICY 
 
 
 

 
sporządzony na podstawie art. 58 ust. 1 i 2 oraz art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) 

 

      § 1.  Zakłada się z dniem 1 września 2013 r. Zespół Szkół nr 1 w Radawnicy, w skład, 

którego wchodzą: 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy   

2. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radawnicy 

 

      § 2. Siedziba Zespołu znajduje się w miejscowości Radawnica, ul. Złotowska 11B, 

77-400  Złotów. 

 

      § 3. Obwód Zespołu Szkół nr 1 w Radawnicy: 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy,  ul. Złotowska 11B 

77-400 Złotów z obwodem obejmującym miejscowości: Radawnica, Józefowo, 

Grodno, Krzywa Wieś, Bielawa, Kamień,  Franciszkowo, Nowy Dwór. 

 

2. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radawnicy, ul. Złotowska 11B 

77-400 Złotów z obwodem obejmującym miejscowości: Radawnica, Józefowo, 

Krzywa Wieś, Grodno, Bielawa, Franciszkowo, Kamień, Nowy Dwór, Stare 

Dzierzążno, Dzierzążenko, Wielatowo, Łopienko, Stawnica, Górzna, Nowiny, Pieczyn. 

                                                                                 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   U z a s a d n i e n i e 

 
do Uchwały Nr XXVI/282/12 Rady Gminy Złotów z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Radawnicy 

 

 

       Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) organ prowadzący szkoły różnych typów  

może  połączyć je w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad 

rodziców, rad szkół i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół, o ile statut 

zespołu nie stanowi inaczej. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy. 

       

Zamiar utworzenia Zespołu Szkół jest podyktowany warunkami lokalowymi, 

organizacyjnymi, społecznymi oraz względami ekonomicznymi. 

     Szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym oraz gimnazjum funkcjonować będą 

w jednym budynku ze wspólną aulą oraz zapleczem kuchennym. Ponadto budynek posiada 

wspólne instalacje: elektryczną, wodną oraz centralnego ogrzewania. 

Planowana jest w najbliższym czasie  budowa hali sportowej przy obiekcie szkolnym. 

Utworzenie  zespołu szkół stworzy lepsze warunki do racjonalnego zarządzania wspólnym 

obiektem oraz spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek szkolnych poprzez  

zorganizowanie wspólnej obsługi oraz zapewnienie jednolitego kierownictwa. 

Do szkoły podstawowej uczęszcza 161 uczniów, do oddziału przedszkolnego przy szkole 

podstawowej uczęszcza 87 dzieci a do  gimnazjum uczęszcza 115 uczniów. 

       Połączenie szkół w Zespół wpłynie korzystnie na wspólną działalność wychowawczą, 

opiekuńczą i dydaktyczną: 

   - wzajemne sąsiedztwo, wspólna baza i wyposażenie, organizacja świetlicy i żywienia 

oraz monitoring elektroniczny  znacznie poprawią bezpieczeństwo dzieci i pracowników 

lepsze wykorzystanie bazy dydaktycznej, 

   - przebywanie nauczycieli zespołu w jednym kompleksie sprzyja integracji, co jest ze 

wszech miar pożądane, uzupełnianie wymiaru zajęć nauczycieli 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, 

  - ciągłość procesu dydaktycznego na poszczególnych etapach edukacyjnych, może 

pozytywnie wpłynąć na wyniki sprawdzianów i egzaminów przez co podniesie 

konkurencyjność całej jednostki. 

Połączenie obu placówek i powierzenie kierownictwa nad nimi w rękach jednej osoby 

(dyrektora Zespołu)- stworzy nowe perspektywy dla podejmowanej przez szkołę działalności 

edukacyjnej, podniesienie jakości usług edukacyjnych w tym zakresie oraz usprawni 

koordynację zadań w zakresie racjonalnego zarządzania szkołą, w tym dowozu uczniów. 

Planowane jest zatrudnienie nauczycieli w dotychczasowym miejscu pracy, ale nastąpi 

racjonalizacja zatrudnienia. 

     Konieczność powołania dyrektora Zespołu nie wiąże się z odwołaniem ze stanowiska 

dotychczasowych dyrektorów szkół, które  zostają włączone w zespół, ponieważ kadencje 

dyrektorów upływają z dniem 31 sierpnia 2013 r. 

      Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały uważa się za zasadne.  

 

 

                              


