
UCHWAŁA NR XXII/552/2016
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach przy ulicy Tarnogórskiej 59

Na podstawie art. 62 ust. 1, 1d i 3 w zw. z art. 58 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2017 r. połączyć Przedszkole Miejskie nr 3 z siedzibą w Gliwicach, ulica Artura 
Grottgera 23a oraz Szkołę Podstawową nr 7 im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Gliwicach, ulica 
Tarnogórska 59 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Tarnogórskiej 
59, zwany dalej „Zespołem”.

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

§ 3. Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu określa statut, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 4. Zespół przejmuje wszelkie prawa i zobowiązania a także mienie połączonych jednostek, które staje się 
w całości mieniem Zespołu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice

Marek Pszonak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/552/2016

Rady Miasta Gliwice

z dnia 15 grudnia 2016 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

§ 1. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Tarnogórskiej 59 
wchodzą:

1) Przedszkole Miejskie nr 3 z siedzibą w Gliwicach, ulica Artura Grottgera 23a;

2) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Gliwicach, ulica Tarnogórska 59.

§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Gliwicach, ulica Tarnogórska 
59:

Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera, Gen. Józefa Zajączka, Ignacego Sikory, Jacka Malczewskiego, 
Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Juliusza Kossaka, Karola Libelta, Kłosista, Lubliniecka, Na Miedzy, 
Opolska, Oskara Kolberga, Owocowa, Piotra Michałowskiego, Polna, Rolna, Seweryna Udzieli, Stanisława 
Ignacego Witkiewicza od 1 do 59 (nr nieparzyste) od 2 do 68 (nr parzyste), Stanisława Mastalerza od 15 do 73 
(nr nieparzyste) i od 28 do 58 (nr parzyste), Św. Andrzeja, Św. Marka, Świętojańska od 39 do 53 (nr 
nieparzyste) i od 48 do 68 (nr parzyste) oraz nr 80, Tadeusza Hoblera, Tadeusza Makowskiego, Tarnogórska od 
1 do 149 (nr parzyste i nieparzyste), Warszawska od 19 do 45 (nr nieparzyste) i od 16 do 50 (nr parzyste), Wita 
Stwosza, Zakole, Zygmunta Waliszewskiego.

§ 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 stanowi samorządową jednostkę budżetową.

§ 4. Akt wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/552/2016

Rady Miasta Gliwice

z dnia 15 grudnia 2016 r.

STATUT
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny, zwany dalej „Zespołem,” nosi nazwę: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
11 w Gliwicach.”

§ 2. 1. Zespół jest placówką publiczną, której siedziba mieści się w Gliwicach przy ulicy Tarnogórskiej 59.

2. Zespół tworzą:

1) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Gliwicach, ulica Tarnogórska 59, zwana 
dalej „Szkołą”;

2) Przedszkole Miejskie nr 3 z siedzibą w Gliwicach, ulica Artura Grottgera 23a, zwane dalej "Przedszkolem".

3. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Gliwice.

4. Zespół jest samorządową jednostką budżetową.

5. Zespół używa pieczęci urzędowej: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach.

6. Placówki wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci odpowiednio:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w 
Gliwicach.

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach.

Rozdział 2
Informacje o Zespole

§ 3. 1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Przedszkola i Szkoły.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Rozdział 3
Cele i zadania Zespołu

§ 4. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. 
Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Statuty poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu szczegółowo precyzują zadania, cele 
i sposób ich realizacji.

3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rozdział 4
Organy Zespołu

§ 5. Organami Zespołu są:
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1) Dyrektor Zespołu;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski Szkoły.

§ 6. 1. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 
aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 
organizowanych przez Zespół;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów przeprowadzanych w Zespole;

9) stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności 
organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki;

10) jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych 
w Zespole.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) uchwalanie zmian statutu Zespołu oraz statutów.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego Zespołu;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych.

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska 
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, 
nauczycieli i rodziców;

Id: EA0C41BC-7BEE-4407-A605-4BC58BA97192. Podpisany Strona 4



2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.

5. Samorząd Uczniowski ma prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków 
i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Rozdział 5
Organizacja Zespołu

§ 7. Organizację pracy wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola określają odpowiednio ich 
statuty.

Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§ 8. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne 
przepisy.

3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników niebędących nauczycielami sporządza Dyrektor 
Zespołu.

4. Zakres zadań nauczycieli określają statuty Szkoły i Przedszkola.

5. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkół wchodzących w skład Zespołu oraz zasady ich 
wynagradzania określają odrębne przepisy.

Rozdział 7
Uczniowie Zespołu

§ 9. 1. Zasady rekrutacji wychowanków i uczniów określają statuty Szkoły i Przedszkola.

2. Prawa i obowiązki uczniów określają wskazane w ust. 1 statuty.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Szkoła i Przedszkole wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci urzędowych zgodnie 
z odrębnymi przepisami.

2. Tablice i pieczęcie jednostek wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę placówki.

3. Jednostki wchodzące w skład Zespołu prowadzą i przechowują dokumentację na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach.

4. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach 
połączonych jednostek.

5. Statut Zespołu wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
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