
UCHWAŁA NR XLI/329/2014
RADY GMINY MIELEC

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty  (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. ), art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XX/150/2012 
Rady Gminy Mielec z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielec. 

Rada Gminy Mielec 
p o s t a n a w i a: 

§ 1. 

Utworzyć z dniem 1 września 2014 roku Zespół Szkół w Podleszanach na podstawie zaopiniowanego przez 
Rady Pedagogiczne następującego aktu założycielskiego: 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI 
ZESPOŁU SZKÓŁ w PODLESZANACH 

zakłada się 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODLESZANACH 

W skład Zespołu Szkół wchodzi: 
Szkoła Podstawowa w Podleszanach 

oraz 
Samorządowe Przedszkole w Podleszanach 
z siedzibą w Podleszanach, Podleszany 127 

Obwód Zespołu Szkół obejmuje swoim zasięgiem: 

- wieś Podleszany 

§ 2. 

Nadaje się  Zespołowi Szkół w Podleszanach statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Bania
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Załącznik  do Uchwały Nr XLI/329/2014 

Rady Gminy Mielec z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

Statut 

Zespołu Szkół w Podleszanach 

I Rozdział 

Postanowienia ogólne.

§ 1. 

 Zespół Szkół w Podleszanach w dalszej części Statutu nazywany jest  ,,Zespołem”. 

§ 2. 

W skład Zespołu wchodzi: 

1. Szkoła Podstawowa w Podleszanach, zwana w dalszej części Statutu ,,Szkołą”. 

2. Samorządowe Przedszkole w Podleszanach zwane w dalszej części Statutu ,,Przedszkolem”.

§ 3. 

 Bazę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą  Zespołu stanowi dotychczasowa baza Szkoły i Przedszkola 
(grunty, budynek, pomoce dydaktyczne). 

§ 4. 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Mielec. 

2.  Organem nadzoru Pedagogicznego jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

§ 5. 

Zespół jest szkołą publiczną, przedszkolem publicznym który: 

1. Zapewnia wszystkim uczniom bezpłatne nauczanie, powszechną dostępność oraz jednolite warunki: 
zdobywania wiedzy, kształcenia swojej osobowości, nabywania umiejętności, opieki, ochrony zdrowia 
i profilaktyki zdrowotnej. 

2. Realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w trzech etapach dostosowanych do okresów 
rozwojowych dziecka: 

a) etap przedszkolny – dzieci w wieku 3–5 lat 

b) etap I – klasy 1-3 szkoły podstawowej, 

c) etap II  –  klasy 4-6 szkoły podstawowej, 

3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

4. Realizuje treść kształcenia i wychowania w nauczaniu przedszkolnym, nauczaniu zintegrowanym, 
poszczególnych przedmiotach i blokach przedmiotowych oraz ścieżki edukacyjne, które określają programy 
kształcenia ogólnego oraz ramowe plany nauczania. 

5. Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady: oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów. 
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§ 6. 

 Program wychowawczy i profilaktyczny Zespołu, uchwala Rada Rodziców  Szkoły i Przedszkola po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

III. Organy Zespołu

§ 7. 

Organami Zespołu są: 

1. Dyrektor Zespołu Szkół , 

2. Rada Pedagogiczna Zespołu w skład której wchodzą nauczyciele Szkoły  oraz nauczyciele Przedszkola 

3. Rada Rodziców Zespołu, w skład której wchodzą rodzice uczniów Szkoły oraz rodzice dzieci Przedszkola 

4. Samorząd Uczniowski Szkoły 

§ 8. 

 Dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

§ 9. 

Dyrektor Zespołu  jest dyrektorem Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład zespołu i realizuje zadania 
określone w statutach tej Szkoły i Przedszkola, a w szczególności: 

1) organizuje prace dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, 

2) sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny, 

3) tworzy odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych, 

4) zwołuje posiedzenia Rad Pedagogicznych i przewodniczy tym posiedzeniom, 

5) realizuje uchwały Rad Pedagogicznych, 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym, 

7) wykonuje zadnia administracyjne, odpowiada za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, 

8) opracowuje arkusz organizacyjny, 

9) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na 
realizację  obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, 

10) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

11) ocenia nauczycieli, podejmuje decyzje dotyczące ich awansu zawodowego, 

12) przyznaje nagrody, oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom, 

13) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń nauczycieli i innych pracowników, a także występuje 
z wnioskami w sprawie nagród organu prowadzącego, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej , 

14) reprezentuje Zespół na zewnątrz.

§ 10. 

 Rada Pedagogiczna Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu realizuje zadania zgodnie z zapisami 
w statutach tych  placówek. Zmiany wprowadzane do statutów Szkoły i Przedszkola podejmowane będą przez radę 
pedagogiczną zespołu. 

§ 11. 

 Rada Rodziców  Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu realizują zadania zgodnie z zapisami 
w statutach tych placówek. 
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§ 12. 

 Samorząd Uczniowski Szkoły wchodzącej w skład Zespołu realizuje swoje zadania zgodnie z zapisami 
w statucie Szkoły. 

§ 13. 

Zadania dla osób pełniących funkcje kierownicze i innych pracowników Szkoły 

i Przedszkola określa Dyrektor Zespołu. 

IV. Cele i zadania Zespołu

§ 14. 

Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w statutach połączonych placówek wynikające z przepisów 
prawa o których mowa w odrębnych przepisach a w szczególności: 

1) sposób wykonywania zadań placówek z uwzględnieniem warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa 
oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, 

2) szczegółowe zasady wewnętrznego systemu oceniania uczniów, 

3) organizacje oddziałów, 

4) organizacje działalność innowacyjnej i eksperymentalnej, 

5) organizacje zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, 

6) form opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych, lub losowych potrzebna jest 
pomoc, 

7) organizacje współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

8) organizacje i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, 
wychowania i profilaktyki, 

9) program wychowawczy szkoły, warunki organizowania, kształcenia i wychowania, określone w statutach 
połączonych szkół. 

V. Organizacja Zespołu

§ 15. 

1. Czas trwania  cyklu kształcenia w Szkole oraz pozostałe informacje ogólne o Szkole określone są w Statucie 
Szkoły. 

2.  Czas trwania  cyklu kształcenia w Przedszkolu oraz pozostałe informacje ogólne o Przedszkolu określone są 
w Statucie Przedszkola. 

3.  Termin przerw w pracy  Zespołu ustalają przepisy o organizacji roku szkolnego. 

4.  Przyjmuje się zasadę, że Zespół funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku 
z wyjątkiem świąt.

§ 16. 

 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określają  arkusze 
organizacyjne dla poszczególnych szkół, opracowane przez  Dyrektora Zespołu w terminie do końca kwietnia, 
a zatwierdzone przez Wójta Gminy Mielec do końca maja każdego roku. 

§ 17. 

 Kryteria przyjęć do Szkoły i Przedszkola ustalają statuty tych jednostek organizacyjnych. 
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§ 18. 

 Podstawową jednostką organizacyjną  Zespołu jest oddział utworzony według zasad ustalonych odpowiednio 
w statutach Szkoły i Przedszkola. 

§ 19. 

 Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza w Zespole jest prowadzona według zasad ustalonych 
w statutach Szkoły i Przedszkola . 

VI. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu.

§ 20. 

1. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli, pracowników 
administracji oraz pracowników obsługi. 

2.  Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których mowa w ust. 1 regulują odrębne przepisy. 

VII. Uczniowie Zespołu.

§ 21. 

1. Wychowankami Zespołu są odpowiednio uczniowie Szkoły i dzieci Przedszkolne. 

2.  Prawa i obowiązki uczniów określa  szczegółowo statut Szkoły. 

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 22. 

1. Zespół używa pieczęci urzędowej, okrągłej i podłużnej zgodnie z odrębnymi przepisami, o treści ,,Zespół 
Szkół w Podleszanach”. 

2.  Pieczęcie, o których mowa w ust. 1 są pieczęciami wspólnymi dla Szkoły i Przedszkola. 

3. Szkoła i Przedszkole używają pieczęci podłużnych o treści odpowiednio:

a) ,,Zespół Szkół w Podleszanach Szkoła Podstawowa ”

b) ,,Zespół Szkół w Podleszanach Samorządowe Przedszkole”.

§ 23. 

 Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

§ 24. 

 Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację Szkoły i Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 25. 

 Zespół prowadzi gospodarkę finansową i materiałową na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 26. 

 Zmiany w Statucie mogą być dokonane na wniosek uprawnionych organów. 

§ 27. 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, przepisy wykonawcze do tych 
ustaw, a także statut Szkoły i statut Przedszkola.
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