
  Uchwała Nr XXIII/31/2012 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 kwietnia 2012 roku 
 

w sprawie utworzenia publicznej placówki oświatowo – wychowawczej i zmiany  orzeczenia Kuratorium                  
                   Oświaty z dnia 31 marca 1983 Nr KO-IV-/014/82/95  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519 z późn. zm./ w związku z art. 62 ust 1 i ust 5  w  związku z art.58 ust.1 i 
2i 6  ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty /tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm./, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w im Piotra Dunina w Mostach  

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje:  

 §1 

Tworzy się  publiczną  placówkę  oświatowo- wychowawczą : Przedszkole Publiczne w  Rewie ul 
Koralowa 1. 

 §2 

Tworzy się  Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedziba w Mostach ul. Szkolna 16, w skład którego 
wchodzą : 

a) Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina   

b) Przedszkole publiczne o jakim mowa w §1. 
 

§3 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach obejmuje obwód Szkoły Podstawowej w Mostach. 
 

§4 
Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik nr  1 do niniejszej uchwały. 
 

§5 
Zespołowi nadaje się pierwszy statut, stanowiący załacznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§6 
 

Majątek Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Mostach wchodzi w skład Zespołu i staje się jego majątkiem.  
 

§7 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach  jest jednostką budżetową. 
 

§8 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo  
 

§9 
Uchwała wchodzi w życie 1 września 2012r.



 

 

 
Uzasadnienie   

 
Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn.zm.) organ prowadzący szkoły różnych typów może połączyć je w zespół. 
Utworzenie Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Mostach, ma aspekt typowo organizacyjny jak 
również jest zgodnym z prawem uregulowaniem istniejącej sytuacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/31/2012  
Rady Gminy  Kosakowo 

 z dnia 26 kwietnia 2012 roku 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach  

sporządzony na podstawie art. 58 ust. 1,2 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 póżn. zm.) 

§ 1 

Z dniem 01 września 2012r. tworzy się w Gminie Kosakowo Zespół Szkolno-Przedszkolny  z siedziba w   
Mostach  ul. Szkolna 16, zwany dalej Zespołem.  

§ 2 

W skład  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Mostach wchodzą: 
 

1. Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina  wraz z oddziałami integracyjnymi 
2. Przedszkole publiczne  

§ 3 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Mostach obejmuje obwód Szkoły Podstawowej im.Piotra Dunina w Mostach. 

§ 4 

Zespół przejmie składniki majątkowe szkoły, przedszkola o których mowa w § 2.  

§ 5 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Mostach jest jednostką budżetową. 

§ 6 

Organem prowadzącym Zespół jest Gmina  Kosakowo. 

§ 7 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorskie Kuratorium Oświaty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/31/2012  
Rady Gminy  Kosakowo 

 z dnia 26 kwietnia 2012 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statut 
 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
 w Mostach  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                             ROZDZIAŁ I 
                                                       Postanowienia ogólne  

 
                                                                       § 1.  

1. Zespół szkolno - przedszkolny zwany dalej „zespołem”  nosi nazwę :  Zespół Szkolno - 
Przedszkolny w Mostach. W skład zespołu wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa  im. Piotra Dunina w Mostach, z siedzibą w Mostach ul. Szkolna 
16; 

2) Przedszkole w Rewie , z siedziba w Rewie ul. Koralowa 1. 

2. Szkoła Podstawowa w Mostach jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze   
publicznym, z oddziałami integracyjnymi i oddziałami przedszkolnymi. 

3. Zespół jest samorządową  jednostką budżetową . 
4. Organem prowadzącym zespół jest Gmina Kosakowo. 
5. Nadzór pedagogiczny nad zespołem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. 
6. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący uchwałą  Nr XIX /32 /2004  z 

dnia 27 maja 2004 roku . Obwód szkolny i oddziału przedszkolnego sześciolatków obejmuje 
obręb geodezyjny Mostów , Rewy , Pierwoszyna , Mechelinek oraz obszar Złotych Piasków 
należący do obwodu geodezyjnego Kosakowa w granicach określonych w załączniku 1 do 
niniejszej ustawy . 

 
                                                        ROZDZIAŁII 
                                                 Cele i zadania zespołu  
                                                                   § 2 

 
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami oraz 
przepisach wykonawczych  wydanych na jej podstawie. 

2. Statuty poszczególnych placówek określają w sposób szczegółowy cele i zadania i ich sposób 
realizacji.  

3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową  na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) . 

                                                       ROZDZIAŁ III 
                                                      Organy zespołu  

§ 3 
1. Organami zespołu są; 

1) Dyrektor  
2) Rada Pedagogiczna  
3) Rada Rodziców  
4) Szkolny Samorząd Uczniowski  

2. Połączenie nie narusza odrębności poszczególnych rad pedagogicznych i rad rodziców. 
3.  Kompetencje poszczególnych organów zespołu określają statuty Szkoły Podstawowej i 

Przedszkola. 
4. Dyrektor zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Przedszkola. 
5. Stanowisko Dyrektora zespołu powierza i odwołuje z niego Wójt Gminy Kosakowo. 

 
 
 

  



                                                ROZDZIAŁ IV  
                                          Organizacja pracy zespołu  

                                                                      § 4 
1. Organizację pracy wchodzących w skład zespołu placówek określają ich statuty.  

 
                                                             ROZDZIAŁ V 
                                                        Pracownicy zespołu  
                                                                      § 5 

1. W zespole zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników , o których mowa  w ust.1 określają 

odrębne przepisy.  
3. Zakres zadań nauczycieli określa odpowiedni statut szkoły podstawowej lub przedszkola. 
4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników nie będących nauczycielami sporządza 

dyrektor szkoły.  
5. Kwalifikacje nauczycieli oraz innych pracowników placówek wchodzących w skład zespołu 

oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy. 
 

                                                             ROZDZIAŁ VI    
                                         Wychowankowie i uczniowie zespołu  

                                                               § 6. 
1. Statuty poszczególnych placówek wchodzących w skład zespołu określają zasady rekrutacji , 

prawa i obowiązki uczniów i wychowanków oraz procedury postępowania w sytuacjach 
szczególnych, trudnych i zagrażających bezpieczeństwu . 
 
                                                 ROZDZIAŁ VII   
                                           Postanowienia końcowe   
                                                          § 7 

1.  Szkoła i przedszkole należące do zespołu używają  pieczęci i stempli zgodnie z   
      odrębnymi przepisami. 
2. Tablice i pieczęcie placówek wchodzących w skład zespołu zawierają  nazwę zespołu i nazwę 

placówki.  
3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 
4. Organem właściwym do dokonywania zmian w statucie jest zespół złożony z Rady 

Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Rady Pedagogicznej Przedszkola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


