UCHWAŁA NR VII/201/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie połączenia Przedszkola nr 60 w Gdyni i Szkoły Podstawowej nr 43 im. wiceadmirała
Kazimierza Porębskiego w Gdyni w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gdyni, ul. Porębskiego 21.
Na podstawie art. 91 ust. 2, 5 i 9, art. 98 ust. 1, art. 88 ust. 7 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245, Dz. U. z 2017 r
. poz. 2203), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art.12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.1)) RADA MIASTA GDYNI uchwala, następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 września 2019 r. łączy się Przedszkole nr 60 w Gdyni i Szkołę Podstawową
nr 43 im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Gdyni w Zespół Szkolno – Przedszkolny
nr 5 w Gdyni, ul. Porębskiego 21.
2. Akt założycielski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Gdyni stanowi załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
3. Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu nr 5 w Gdyni nadaje się statut w brzmieniu określonym
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Majątek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr
nr 60 i Szkoły Podstawowej nr 43.

5 stanowić będzie majątek Przedszkola

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta:
J. Zielińska

1) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354, 2500, Dz. U. z 2019 r.
poz. 303.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/201/19
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 marca 2019 r.

Akt Założycielski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5
w Gdyni, ul. Porębskiego 21.

Na podstawie art. 88 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245, Dz. U. z 2017 r. poz.2203)

Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 z siedzibą przy ul. Porębskiego 21, Gdynia 81-185

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Gdyni, ul. Porębskiego 21 wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa nr 43 im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Gdyni
2. Przedszkole nr 60 w Gdyni

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/201/19
Załącznik nr 2
Rady Miasta Gdyni
do Uchwały nr ………………………
z dnia 27 marca 2019 r.
Rady Miasta Gdynia
z dnia ………………………………..

STATUT
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Gdyni,
ul. Porębskiego 21

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gdyni, ul. Porębskiego 21;
2) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 43 w Gdyni;
3) Przedszkolu- należy przez to rozumieć Przedszkole nr 60 w Gdyni;
4) Uczniu – należy przez to rozumieć także dziecko uczęszczające do przedszkola;
5) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Gdyni;
§2
1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gdyni.
2. Siedzibą Zespołu Szkolno – Przedszkolny nr 5 jest budynek przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni.
3. W skład Zespołu wchodzą :
1) Szkoła Podstawowa nr 43 w Gdyni,
2) Przedszkole nr 60 w Gdyni.
§3
Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego
52/54.
§4
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
§5
Każda jednostka wchodząca w skład Zespołu posiada odrębny statut..
Rozdział 2
Cel i zadania Zespołu
§6
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności
dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej .
2. Zespół zapewnia dzieciom i uczniom rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny w zakresie i w zgodzie
z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej
oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
3. Cele i zadania Zespołu wynikają ze wszystkich celów i zadań poszczególnych jednostek Zespołu, które
zostały ujęte w ich statutach.
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Rozdział 3
Organy Zespołu
§7
1. Zachowuję się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców szkoły i przedszkola wchodzących
w skład Zespołu.
2. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna Szkoły,
3) Rada Pedagogiczna Przedszkola,
4) Rada Rodziców Szkoły,
5) Rada Rodziców Przedszkola,
6) Samorząd Uczniowski Szkoły.
§8.
Kompetencje organów Zespołu określonych w §7 ust.2 oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi
określają statuty Szkoły i Przedszkola.
§9
1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 43.
2. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego reguluje ustawa, statut szkoły oraz regulamin.
§10
1. W celu zapewnienia zorganizowanego współdziałania nauczycieli i rodziców w Zespole działają dwie
Rady Rodziców, stanowiące reprezentację rodziców lub opiekunów prawnych wszystkich uczniów
Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu.
2. Kompetencje i zasady działania Rad Rodziców określa ustawa, statuty Szkoły i Przedszkola oraz
regulaminy.
§11
1. Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu.
2. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Szkoły i Przedszkola.
3. Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy wicedyrektorów oraz osób zajmujących inne stanowiska
kierownicze.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli, pracowników
administracji oraz obsługi.
5. Stanowisko dyrektora Zespołu powierza i odwojuje z niego organ prowadzący Zespół, zgodnie
z ustawą.
Rozdział 4
Organizacja Zespołu
§12
Organizacja Zespołu ustalana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami statutów Szkoły
i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu.
§13
1. W Zespole zatrudnia się pracowników zgodnie z obowiązującym prawem oraz z odpowiednimi
zapisami w poszczególnych statutach.
2. Pracowników administracji i obsługi zatrudnia się odpowiednio do potrzeb, zgodnie
ze standardami ustalonymi w odrębnych przepisach.
3. Zakresy zadań pracowników Zespołu zgodne z zakresami zadań ustalonych niniejszym statutem
i statutami Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu.
§14
Tworzenie dodatkowych stanowisk kierowniczych wymaga zgody organu prowadzącego.

2
Id: 5BA15FE8-14D5-4951-B937-9CDD7571EDBF. Podpisany

Strona 2

§15
Organizację i formy współdziałania z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki określają statuty szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu.
§16
1. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków Zespołu uregulowane są ustaleniami statutu Szkoły
i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu.
2. Zasady nagradzania i karania uczniów określone są w statutach jednostek wchodzących w skład
Zespołu.
3. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych
w statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły,
po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
4. Dyrektor Zespołu może skreślić dziecko z listy wychowanków. Decyzję o skreśleniu dziecka
z listy dyrektor podejmuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Przedszkola, na podstawie stosownej
uchwały.
5. Informację o skreśleniu dziecka z listy, rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują na piśmie
z uzasadnieniem w terminie 14 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do dyrektora.
§17
Przyjmowanie uczniów i wychowanków do Zespołu i opuszczenie Zespołu następuje zgodnie
z ustaleniami statutu Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu.
§18
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§19
Zasady wydawania świadectw i innych dokumentów szkolnych oraz wzory świadectw i innych druków
szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności
za te czynności określają odrębne przepisy.
§20
1. Zespół jest jednostką oświatową finansowaną przez Gminę Miasta Gdyni.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu
określają odrębne przepisy.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§21
1. Zespół używa pieczęci i tablic o treści:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gdyni
ul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
2. Na pieczęciach i tablicach szkół wchodzących w skład Zespołu używane są nazwy:
1) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gdyni
Szkoła Podstawowa nr 43 im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego
ul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia;
2) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gdyni
Przedszkole nr 60
ul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia;
z tym, że pieczęć urzędowa Szkoły nie zwiera nazwy Zespołu.
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§22
1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie reguluje statut Szkoły i statut Przedszkola.
2. Zmiany dokonane w Statucie wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.
3. O dokonanych zmianach informuje się rodziców na najbliższych, od uchwalenia zmian, zebraniach
rodziców.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 91 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ prowadzący może
połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami
mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły. Jednocześnie organ nadaje pierwszy statut oraz
wyposaża w majątek. Kompetencje organu prowadzącego w przypadku jednostek samorządu terytorialnego
wykonuje Rada Miasta Gdyni, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym.
Organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego tworzą i łączą jednostki budżetowe oraz określają
mienie przekazywane tej jednostce zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
Akt założycielski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Gdyni został pozytywnie zaopiniowany
przez Radę Pedagogiczną Szkoły (art.91 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
Zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, połączenie w zespół jest
dokonywane z dniem 1 września danego roku.
Połączenie Przedszkola nr 60 i Szkoły Podstawowej nr 43 w zespół szkół podyktowane jest względami
organizacyjnymi i finansowymi. Dyrektor Zespołu będzie odpowiedzialny za wychowawcze
i ekonomiczne funkcjonowanie placówki jako całości.
Utworzenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 zarządzanego przez jednego dyrektora stworzy
nowe perspektywy dla podejmowania działalności
edukacyjnej, spowoduje efektywniejsze
i sprawniejsze administrowanie obiektem oraz usprawni koordynację zadań w zakresie sprawnego zarządzania
placówką, umożliwiając racjonalne wykorzystanie bazy i kadry szkoły, lepszą dbałość
o bieżące
utrzymanie obiektów. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 posiadając kompetencje pracodawcy
wobec
zatrudnianych
w Zespole
pracowników:
nauczycieli,
administracji
i obsługi będzie miał możliwość optymalnego wykorzystania ich potencjału intelektualno – organizacyjnego
dla podniesienia poziomu dydaktyczno – wychowawczego Zespołu.
OE.4424.7.2019
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