
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/283/ 12 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

 z dnia 29 listopada 2012 r. 

 

 

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Świętej 

 

 

         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 2  

w  Świętej poprzez połączenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej  

i Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej, dalej zwanego Zespołem. 

 

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

poprzez połączenie odrębnie funkcjonujących jednostek budżetowych: 

 

1) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej 

2) Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej 

  

         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 XXVI/283/12 

                                                                                                                        Rady Gminy Złotów 

                                                                                                                        z dnia 29 listopada 2012 r. 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI 
 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŚWIĘTEJ 
 
 
 

 
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 2 w  Świętej w skład, 

którego wchodzą: 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej 

2. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej 

 

      § 2. Siedziba Zespołu znajduje się w miejscowości  Święta 40, 77-400 Złotów. 

 

      § 3. Obwód Zespołu Szkół nr 2 w Świętej: 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej, 77-400 Złotów z obwodem 

obejmującym miejscowości: Święta, Nowa Święta, Wąsosz, Rosochy, Klukowo, 

Blękwit, Międzybłocie. 

 

2. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Świętej, 77-400 Złotów z obwodem obejmującym 

miejscowości: Bługowo, Buntowo, Sławianowo, Kaczochy, Skic, Sławianówko, 

Rudna, Wąsosz, Rosochy, Święta, Nowa Święta, Płosków, Międzybłocie, Blękwit, 

Klukowo, Pieczynek, Kleszczyna, Zalesie. 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
do Uchwały Nr XXVI/283/12 Rady Gminy Złotów z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Świętej 

 

 

 

         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, 

społecznymi oraz względami ekonomicznymi. 

         Szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym oraz gimnazjum funkcjonować 

będą w jednym budynku ze wspólną halą sportową, świetlicą, biblioteką oraz zapleczem 

kuchennym. Ponadto budynek posiada wspólne instalacje: elektryczną, wodną oraz 

centralnego ogrzewania. 

 

        Za utworzeniem Zespołu Szkół nr 2  w Świętej przemawiają następujące argumenty: 

      1. obniżenie kosztów ogólnego zarządu (administrowania) poszczególnymi szkołami 

wchodzącymi w skład zespołu, które będą działać pod kierownictwem  jednego dyrektora                    

i ze wspólną administracją i obsługą, 

      2.  względy merytoryczne- łatwiejsze staje się zapewnienie możliwości korzystania z bazy 

dydaktycznej, a także zapewnienie kadry pedagogicznej, którą łatwiej jest zatrudnić                         

w zespole, niż polecać niepełnego wymiaru zajęć w innej szkole. 

      3. lepsze warunki organizowania doraźnych zastępstw w szkołach przez nauczycieli                      

z odpowiednią specjalizacją, 

      4. połączenie  szkół w zespół umożliwi obu szkołom w równym stopniu użytkowanie 

szkolnej biblioteki, hali sportowej, stołówki, pracowni komputerowych, 

      5. organizowanie wspólnych rad szkoleniowych i wspólnych uroczystości szkolnych, 

      6. integracja nauczycieli, uzyskania poczucia jedności i większej odpowiedzialności                        

za uczniów, 

      7. efektywniejsze kształtowanie długofalowej polityki kadrowej, 

      8. usprawnienie obsługi i konserwacji budynków szkolnych wraz z infrastrukturą. 

 

        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. 

 

         Do projektu uchwały załączony został akt założycielski. Zgodnie  z projektem aktu 

założycielskiego szkoły zachowują wcześniej ustalony obwód szkolny. 

 

         Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały uważa się za zasadne.  

 

                            


