
UCHWAŁA NR IX/147/15

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie połączenia Przedszkola nr 53 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 i Szkoły Podstawowej nr 37 im. 
Obrońców Kępy Oksywskiej, ul. Wiczlińska 93 w Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Gdyni, ul. 

Wiczlińska 93

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm..)1) i art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)2) RADA MIASTA GDYNI uchwala, następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2015 r. łączy się Przedszkole nr 53 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 i Szkołę 
Podstawową nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej, ul. Wiczlińska 93 w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 
1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93.

2. Akt założycielski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 stanowi 
Załącznik nr 1 do uchwały.

3. Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu nr 1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 nadaje się statut w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Majątek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 stanowić będą:

1. budynek położony przy ul. Wiczlińskiej 93,

2. ruchomości będące wyposażeniem Przedszkola nr 53 i Szkoły Podstawowej nr 37, wchodzących
w skład Zespołu

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w: Dz. U. z 2004r. Nr  273, poz. 2703, Nr  281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 

141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,poz. 1091, Nr  167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144 poz.1043, Nr 208, 
poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr  42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,  Nr 180, poz. 1280, Nr 181, 
poz..1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr  145,  poz. 917,  Nr  216,  poz. 1370 , Nr  235,  poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 
206, Nr 56, poz.. 458, Nr 157, poz.1241, Nr  219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz .320, Nr 127, poz. 857,  Nr 148,  poz.  
991; z 2011r.  Nr 106,  poz. 622,  Nr 112, poz.  654, Nr  139, poz.  814,  Nr 149, poz .887, 205 poz.1206, z 2012 r.  poz. 941 i 979; 
z 2013 r. poz. 87, poz.827, poz. 1191, poz.1265, poz.1317, 1650; z 2014r. poz 7,  poz. 290,  poz.538,  poz..598, poz. .642, poz. 811, 
poz.1146 i 1877; z 2015 r. poz. 357
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/147/15
Rady Miasta Gdyni

z dnia 27 maja 2015 r.

Akt Założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Gdyni, ul. Wiczlińska 93

Na podstawie art. 5c pkt 1, art. 58 ust.1 i 6 oraz art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)#.

Z dniem 1 września 2015 r. zakłada się Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1w Gdyni, ul. Wiczlińska 93. 
W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Obrońców Kepy Oksywskiej w Gdyni, ul. Wiczlińska 93;

2. Przedszkole nr 53 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/147/15
Rady Miasta Gdyni

z dnia 27 maja 2015 r.

STATUT
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Gdyni

Ul Wiczlińska 93

Rozdział 1.
Podstawa prawna

§ 1. Statut opracowano na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm );

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Postanowienia ogólne

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Zespole- należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdyni,
ul. Wiczlińska 93;

2) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 37 w Gdyni;

3) Przedszkolu- należy przez to rozumieć Przedszkole nr 53 w Gdyni;

4) Szkołach – należy przez to rozumieć wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu;

5) Uczniu – należy przez to rozumieć także dziecko uczęszczające do przedszkola;

6) Ustawie – należy przez to rozumieć przywołaną wyżej ustawę z dnia 7 września 1991r.

o systemie oświaty;

7) Statucie- należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1
w Gdyni, ul. Wiczlińska 93;

§ 3. 1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93.

2. W skład Zespołu wchodzą :

1) Szkoła Podstawowa nr 37 , ul. Wiczlińska 93 w Gdyni;

2) Przedszkole 53, ul. Wiczlińska 93 w Gdyni.

3. Zespołowi nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Zespołu lub wspólny wniosek    Rady 
Pedagogicznych, Rad Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 4. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Gdynia.

§ 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorskie Kuratorium Oświaty
w Gdańsku.

§ 6. Każda jednostka wchodząca w skład Zespołu posiada odrębny statut.
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Rozdział 3.
Cel i zadania zespołu

§ 7. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września o systemie oświaty ( 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, 
koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej .

2. Dodatkowym celem Zespołu jest koordynowanie zadań szkół w zakresie tworzenia właściwych dla 
prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży  warunków opiekuńczo-wychowawczych, a także zdrowotnych oraz 
wspomaganie procesów mających bezpośredni wpływ na indywidualny rozwój dzieci i młodzieży.

3. Zespół zapewnia 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.

4. Cele i zadania Zespołu wynikają ze wszystkich celów i zadań poszczególnych jednostek Zespołu, 
które zostały ujęte w ich statutach.

Rozdział 4.
Organy zespołu

§ 8. 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) Rada Zespołu;

7) Samorząd Uczniowski Szkoły.

§ 9. Kompetencje organów Zespołu określonych w § 8 ust. 2 pkt.2-5 i 7 oraz sposób rozwiązywania 
sporów między nimi określają statuty szkoły i przedszkola.

§ 10. 1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej.

2. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego reguluje ustawa, statut szkoły oraz regulamin.

§ 11. 1. W Zespole może działać Rada Zespołu jako organ uczestniczący w rozwiązywaniu sprawa 
wewnętrznych Zespołu.

2. Do kompetencji Rady Zespołu należy także:

1) Uchwalenie zmian statutu Zespołu;

2) Przedstawienie wniosków w sprawie rocznego planu dochodów własnych Zespołu i opiniowanie projektu planu 
finansowego Zespołu;

3) Możliwość występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem z wnioskami o zbadanie 
i dokonanie oceny działalności Zespołu, jego dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Zespole; 
wnioski te mają dla organu charakter wiążący;

4) Opiniowanie planu pracy Zespołu, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych ora innych sprawa 
istotnych dla Zespołu;

5) Z własnej inicjatywy ocenianie sytuacji oraz stanu Zespołu i występowanie z wnioskami do Dyrektora, Rad 
Pedagogicznych, organu prowadzącego Zespół oraz do Wojewódzkiej Rady Oświatowej, w szczególności 
w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
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3. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Zespołu może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

4. Zasady wydatkowania funduszy Rady Zespołu określa regulamin działalności Rady Zespołu.

5. W skład Rady Zespołu wchodzą w równej liczbie:

1) Nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;

2) Rodzice wybrani przez ogół rodziców.

6. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób:

1) Wyboru przedstawicieli nauczycieli dokonują wszyscy nauczyciele zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy uprawnionych w głosowaniu tajnym;

2) Wyboru przedstawicieli rodziców dokonują wszyscy rodzice zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy uprawnionych w głosowaniu tajnym.

7. Kadencja Rady Zespołu trwa 3 lata. Jeżeli w roku szkolnym w toku kadencji nastąpi zmniejszenie 
składu rady, to wybory uzupełniające winny odbywać się do 15 września danego roku.

8. Rada Zespołu uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady 
są protokołowane.

9. W posiedzeniu Rady Zespołu może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Zespołu.

10. Do udziału w posiedzeniu Rady Zespołu mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub 
na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym.

11. W przypadku powstania wszelkich sytuacji konfliktowych, specjalnie powołany przez dyrektora 
zespół mediacyjny lub dyrektor Zespołu podejmują rolę mediatora w celu rozwiązania konfliktu.

12. Powstanie Rady Zespołu organizuje Dyrektor Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rad 
Rodziców.

13. Do czasu powołania Rady Zespołu zadania tego organu wykonują Rady Pedagogiczne Szkoły 
i Przedszkola na wspólnym posiedzeniu.

§ 12. 1. W celu zapewnienia zorganizowanego współdziałania nauczycieli i rodziców w Zespole działają 
dwie Rady Rodziców, stanowiące reprezentację rodziców lub opiekunów prawnych wszystkich uczniów danej 
szkoły wchodzącej w skład Zespołu.

2. Kompetencje i zasady działania Rad Rodziców określa ustawa, statuty szkół oraz regulaminy.

§ 13. 1. Współdziałanie poszczególnych organów działających w Zespole oparte jest na następujących 
zasadach:

1) Wszystkie organy są autonomiczne i każdemu z organów zapewnia się możliwość swobodnego działania 
i podejmowania decyzji, w granicach swoich kompetencji;

2) Poszczególne organy są zobowiązane do wymiany informacji pomiędzy sobą szczególnie w zakresie 
planowanych zadań i podejmowanych decyzji;

3) Współdziałanie wszystkich organów powinno odbywać się w formie udziału poszczególnych przedstawicieli 
w zebraniach danego organu oraz poprzez wspólnie zorganizowanie zebrań szkolnych i imprez szkolnych.

2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowej oparte jest na następujących zasadach:

1) Wszystkie sytuacje konfliktowe są wyjaśniane i rozwiązywane na zasadzie negocjacji z zachowaniem 
wzajemnego poszanowania stron;

2) Konflikt pomiędzy Rada Pedagogiczną Szkoły Podstawowej a Radą Pedagogiczną Przedszkola rozwiązuje 
Dyrektor Zespołu. W przypadku braku zadowalającego rozwiązania organom przysługuje prawo wystąpienia 
do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,  zgodnie z ich kompetencjami;

3) Konflikt pomiędzy Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej a Rada Rodziców Szkoły Podstawowej rozwiązuje 
Dyrektor Zespołu. W przypadku braku zadawalającego rozwiązania organom przysługuje prawo wystąpienia 
do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, zgodnie z ich kompetencjami;
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4) Konflikt pomiędzy Rada Pedagogiczną Przedszkola a Radą Rodziców Przedszkola rozwiązuje Dyrektor Szkoły. 
W przypadku braku zadawalającego rozwiązania organom przysługuje prawo wystąpienia do organu 
prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, zgodnie z ich kompetencjami.

§ 14. 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 szkołach nauczycieli,

pracowników administracji oraz obsługi.

5. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) Kieruje bieżącą działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnętrz;

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny oraz ocenia pracę nauczycieli i wychowawców zgodnie z zobowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego;

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

4) Podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania uczniów do szkól wchodzących w skład Zespołu;

5) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej Szkoły i Radzie Pedagogicznej Przedszkola;

6) Realizuje uchwały Rady Zespołu i Rad Pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

7) Wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ 
prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny;

8) Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu, zaopiniowanym przez Radę 
Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

9) Opracowuje arkusze organizacyjne szkół wchodzących w skład Zespołu

10) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 
pedagogicznych;

11) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

12) Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rad 
Pedagogicznych;

13) Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;

14) Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych, w sprawie odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

15) Dba o powierzone mienie;

16) Wykonuje inne zadanie wynikające z przepisów szczególnych.

6. Stanowisko dyrektora zespołu powierza i odwojuje z niego organ prowadzący Zespół, zgodnie 
z ustawą.

Rozdział 5.
Organizacja zespołu

§ 15. 1. Organizacja Zespołu ustalana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami statutów szkół 
wchodzących w skład Zespołu.

2. Zespół nie prowadzi odrębnych jednostek organizacyjnych i zajęć nieujętych w statutach 
poszczególnych szkół Zespołu.
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§ 16. 1. W Zespole zatrudnia się pracowników zgodnie z obowiązującym prawem oraz z odpowiednimi  
zapisami w statutach poszczególnych szkół.

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 szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 17. Tworzenie dodatkowych stanowisk kierowniczych wymaga zgody organu prowadzącego.

§ 18. Organizację i formy współdziałania z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w zakresie nauczania, 
wychowania i profilaktyki określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 19. 1. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków Zespołu uregulowane są ustaleniami statutów szkół 
wchodzących w skład Zespołów.

2. Zasady nagradzania i karania uczniów określone są w statutach jednostek wchodzących w skład 
Zespołu.

§ 20. Przyjmowanie uczniów i wychowanków do Zespołu i opuszczenie Zespołu następuje zgodnie 
z ustaleniami statutów szkół wchodzących w skład Zespołu.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 21. 1. Zespół używa pieczęci i tablic o treści:

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Gdyni

ul. Wiczlińska 93

81-577Gdynia

2. Na pieczęciach i tablicach szkół wchodzących w skład Zespołu używane są nazwy:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Gdyni

Szkoła Podstawowa nr 37

im. Obrońców Kępy Oksywskiej

ul. Wiczlińska 93

81-577 Gdynia;

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Gdyni

Przedszkole nr 53

ul. Wiczlińska 93

81-577 Gdynia;

z tym, że pieczęć urzędową szkoły nie zwiera nazwy Zespołu.

§ 22. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 23. 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.

§ 24. 1. Zespół jest jednostka oświatową finansowaną przez Gminę Miasta Gdynia.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkół wchodzących w skład Zespołu określają odrębne 
przepisy.

§ 25. W zakresie uregulowanym odmiennie niż w niniejszym statucie tracą moc postanowienia zawarte 
w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.
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§ 26. Zmiany Statutu Zespołu dokonuje Rada Zespołu w drodze uchwały.

§ 27. 1. Zmiany dokonane w Statucie wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.

2. O dokonanych zmianach informuje się rodziców na najbliższych, od uchwalenia zmian, zebraniach 
rodziców.

3. Znowelizowany Statut podlega przekazaniu do organu prowadzącego.
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