
    UCHWAŁA NR XV/98/08 
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 21 lutego 2008r.  

 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, 

nadania aktu załoŜycielskiego i statutu 
 
Na podstawie art. 62 ust.1, ust. 3 i 5c w związku z art. 58 ust. 1 i 6  i art. 5 c pkt 1  ustawy z 
dnia 7.09.1991 r.o systemie oświaty  (t.j.Dz.U.z 2004 r., nr 256,poz 2572;zmiany: Dz.U.        
z 2003 r. Nr 137,poz.1304; z 2004 r. Nr 69,poz.624, Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz.2703, Nr 
281, poz.2781; z 2005 r. 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 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, 
poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 
180,poz.1280 i Nr 181, poz. 1292) oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit h  ustawy z dnia 8.03.1990 r. o 
samorządzie gminnym(tj.Dz.U.z 2001 r. nr 142, poz.1591;zmiany:Dz.U.z 2002 r. Nr 23, 
poz.220, Nr 62,  poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806;  z 2003 r.Nr 
80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 ; z 2005 r. Nr 
172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 
poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173,poz.1218), po wyraŜeniu  opinii przez Rady Pedagogiczne 
Szkół łączonych w Zespół, 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje: 
 

§  1.   Z dniem 1 września 2008 r. łączy się Publiczną Szkołę Podstawową w 
Kruszynie  i Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie  
 

§  2.   Akt załoŜycielski Zespołu  Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§  3.  Nadaje się Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Statut w 
brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały. 
 

§  4.  Mienie będące w uŜytkowaniu łączonych szkół – staje się mieniem Zespołu. 
 

§  5.   Granica obwodu Zespołu obejmuje dotychczasowe granice obwodów łączonych 
szkół określone Uchwałą Nr VII/41/99 Rady Gminy Włocławek z dnia 26.02.1999 r.  
 

§  6.   Odrębną uchwałą Rada określi granice obwodów szkół wchodzących w skład 
Zespołu dla uczniów rozpoczynających naukę w szkołach wchodzących w skład Zespołu 
od  1 września 2008 r. 
 

§  7.   Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie jest jednostką 
budŜetową. 
 

§  8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek. 
 

§  9.   Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od  
1 września 2008   r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Włocławek. 
 
 

Przewodnicząca 
Rady Gminy Włocławek 

ElŜbieta Sadowska 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 
Na podstawie art. 62 ust.1,zd.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) moŜliwe jest połączenie szkół w zespół. Szkoły, które 
mają wejść w skład zespołu, muszą być szkołami róŜnych typów. Poszczególne typy szkół 
zostały wskazane w art.9 ustawy. Przepis ten wymienia między innymi: sześcioletnią szkołę 
podstawową i trzyletnie gimnazjum. 
Jak wynika z art. 62 ust. 3 ustawy utworzenie zespołu następuje według trybu tworzenia 
szkoły, czyli zgodnie z regulacjami art.58 ustawy.  
Połączenie w  zespół szkół z oddziałami integracyjnymi nie wymaga pozytywnej opinii 
kuratora oświaty. W świetle przywołanych powyŜej przepisów ustawy utworzenie zespołu 
szkół wymaga podjęcia następujących czynności: 
1) podpisanie aktu załoŜycielskiego przez organ prowadzący, 
2) nadanie statutu utworzonemu zespołowi 
3) przesłanie aktu załoŜycielskiego oraz statutu zespołu kuratorowi oświaty.  
Szkoła Podstawowa w Kruszynie oraz Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie 
funkcjonują w jednym budynku. Nie ma moŜliwości wydzielenia pomieszczeń szkoły 
podstawowej i gimnazjum, nie ma własnych sal gimnastycznych i szatni. Wspólna jest 
stołówka, biblioteka i pracownie. Połączenie w zespół daje moŜliwość decyzji o wspólnej 
radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie. Jeden dyrektor dysponuje budŜetem 
podejmuje decyzje co do jego realizacji. Sam ustala priorytety co do remontu obiektu. 
Prowadzi nadzór nad wykonywanymi remontami. W przypadku oddzielnych placówek w 
jednym budynku nie zawsze planowanie przez dyrektorów jest zgodne i zasadne. Znikają 
problemy z zatrudnianiem pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.(ze 
sporządzaniem umów o pracę, uzupełnianiem i dopełnianiem etatów, przenoszeniem 
niektórych nauczycieli w zaleŜności od organizacji poszczególnych szkół, zatrudnianiem w 
godzinach ponadwymiarowych). 
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Kruszynie oraz Rada Pedagogiczna Gimnazjum z 
Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie wyraziły pozytywną opinię o utworzeniu Zespołu 
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie. 

 
 

Przewodnicząca 
Rady Gminy Włocławek 

ElŜbieta Sadowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
          

       Załącznik Nr 1 
       do uchwały Nr XV/98/08 
                                                                                  Rady Gminy Włocławek 

       z dnia  21 lutego 2008  
 

AKT  ZAŁO śYCIELSKI 
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

 
Na podstawie art. 58 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz.U. z 2004 
r. Nr 256, poz. 2572;zmiany: Dz.U.z 2003 r. Nr 137,poz.1304; z 2004 r. Nr 69,poz.624, Nr 109, 
poz.1161, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; z 2005 r. 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 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, 
poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, 
poz.818, Nr 180,poz.1280 i Nr 181, poz. 1292), 
Z dniem 1 września 2008 r. zakłada się zespół szkół publicznych o nazwie: 
 
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie z siedzibą w Kruszynku  
 
W skład Zespołu z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie z siedzibą w Kruszynku  wchodzą: 
 
1. Szkoła Podstawowa  w Kruszynie z siedzibą w Kruszynku – sześcioletnia publiczna szkoła 
podstawowa. 
 
Do obwodu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie naleŜą: Dębice, Dobra 
Wola, Gróbce, Humlin,Józefowo, Kolonia Dębice, Koszarowo, Kruszyn, Kruszynek, Ludwinowo, 
Łagiewniki, Łuba Druga, Markowo, Nowa Wieś, Pinczata, Płaszczyzna, Poddębice, Potok, Przyroda, 
Smolarka, Smolarskie,Smólsk, Sykuła,Świętosław, 
 
2. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie z siedzibą w Kruszynku – trzyletnie 
publiczne gimnazjum. 
 
Do obwodu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie naleŜą: 
Dębice, Dobra Wola, Gróbce, Humlin,Józefowo, Kolonia Dębice, Koszarowo, Kruszyn, Kruszynek, 
Ludwinowo, Łagiewniki, Łuba Druga, Markowo, Nowa Wieś, Pinczata, Płaszczyzna, Poddębice, 
Potok, Przyroda, Smolarka, Smolarskie,Smólsk, Sykuła,Świętosław, Warząchewka Królewska, 
Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska, Widoń, Wikaryjskie, Wójtowskie. 
 
 
 

Przewodnicząca 
Rady Gminy Włocławek 

ElŜbieta Sadowska 
 



                                                                                             Załącznik Nr 2 
                                                                                                                                                    do uchwały Nr XV/98/08 
                                                                                                                                                     Rady Gminy Włocławek 

                                                                                                                                                z dnia 21lutego  2008 r.    

STATUT 
Zespołu Szkół 

z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie 
z siedzibą w Kruszynku 

 
Spis treści: 
Rozdział I Informacje ogólne o Zespole 
Rozdział II Cele i zadania Zespołu 
Rozdział III Organy Zespołu 
Rozdział IV Organizacja Zespołu 
Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 
Rozdział VI Uczniowie Zespołu 
Rozdział VII Postanowienia końcowe 
 

Rozdział I 
Informacje ogólne o Zespole 

 
§ 1.  1. Nazwa placówki: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie z 

siedzibą               w Kruszynku.  
2. W skład Zespołu Szkół, zwanego dalej „Zespołem” wchodzi: 
a) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  w Kruszynie z siedzibą w 
Kruszynku zwana dalej„Szkoła Podstawowa”, 
b) Publiczne Gimnazjum  z Oddziałami Integracyjnymi w kruszynie z siedzibą w Kruszynku 
zwane dalej „Gimnazjum”. 
3. Siedzibą Zespołu jest budynek połoŜony w Kruszynku 32 
4. Szczegółowe informacje o szkołach wchodzących w skład Zespołu zawierają statuty 
poszczególnych szkół. 
 

§  2.   1. Organem prowadzącym Zespół jest Rada Gminy Włocławek. 
2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy. 
 

§  3.  1. Zespół działa na podstawie ustawy z dnia 7 września o systemie Oświaty (Dz.U. z 
2004 r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 
2. Zespół jest jednostką budŜetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 
 

§ 4. 1. Zespół wydaje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, 
duplikaty 
świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez 
właściwego ministra. 
2. Zespół prowadzi klasy integracyjne, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy. 
3. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor Zespołu, zwany dalej „dyrektorem Zespołu”, 
moŜe przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć 
rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi. 
 
 



 
Rozdział II 

Cele i zadania Zespołu. 
 

§ 5  1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i w 
przepisach 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 
a) umoŜliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectw 
ukończenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, 
b) otacza opieką i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć 
programowych odpowiednio do ich potrzeb i moŜliwości Zespołu, 
c) umoŜliwia nauczanie integracyjne, zakładające udostępnienie istniejącego systemu 
szkolnictwa masowego osobom niepełnosprawnym, 
d) zapewnia pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich 
potrzebami i moŜliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich 
godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 
2. W celu efektywnego wspierania rozwoju dzieci o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych Zespół zapewnia: 
a) szeroko pojętą komunikację z uczniem, 
b) indywidualne programy edukacyjno – rewalidacyjno - terapeutyczne, dostosowane 
do potrzeb rozwojowych i moŜliwości dzieci, 
c) program wychowania usprawniającego przy uwzględnieniu specyficznej roli 
nauczyciela, 
d) spójność oddziaływań realizowana w silnej współpracy z rodziną i zmierzająca do jak 
największej samodzielności dziecka, 
e) nowoczesną technologię, m.in. komputerowe wspomaganie nauczania oraz 
poszukiwanie sposobów aktywizacji dziecka poprzez tworzenie sytuacji 
umoŜliwiających samodzielne działanie, dokonywanie wyborów, podejmowanie 
decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za wybór, 
f) integrowanie oddziaływań oraz realizowanych programów nauczania na szczeblu 
planowania pracy z poszczególnymi uczniami. 
3. Szczegółowy wykaz celów i zadań realizowanych przez szkoły wchodzące w skład 
Zespołu określają statuty poszczególnych szkół. 
 
 

Rozdział III 
Organy Zespołu 

 
§ 6.   1. Organami Zespołu Szkół są: 

a) dyrektor Zespołu będący jednocześnie dyrektorem Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum, 
b) Rada Pedagogiczna, 
c) Rada Rodziców, 
d) Samorząd Uczniowski. 

 
 

§ 7. 1. Zespołem kieruje dyrektor Zespołu, który jest kierownikiem i organizatorem 
całokształtu 
działalności placówki, realizuje zadania na zasadzie jednoosobowego kierownictwa 
i jednoosobowej działalności. 
2. Wykonuje zadania w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych. 



 
§ 8.   1. Rada Pedagogiczna Zespołu organizuje zebrania plenarne przed rozpoczęciem 

roku 
szkolnego i po jego zakończeniu oraz w miarę bieŜących potrzeb. 
2. Kompetencje Rady Pedagogicznej Zespołu określa ustawa o systemie oświaty oraz 
statuty szkół wchodzących w skład Zespołu. 
3. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni 
w Zespole. 
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej Zespołu mogą – z głosem doradczym – brać takŜe 
udział inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgoda lub na wniosek Rady 
Pedagogicznej. 
5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu jest dyrektor Zespołu. 
6. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej Zespołu określa regulamin działalności 
uchwalony przez Rade, normujący w szczególności następujące zagadnienia: 
a) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady 
Pedagogicznej, 
b) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej, 
c) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 
d) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących 
członkami tego organu. 
 

§ 9.  1. Rada Rodziców składa się z rodziców uczniów realizujących obowiązek szkolny 
w Zespole. 
2. Rada Rodziców w szczególności: 
a) występuje do Rady Pedagogicznej Zespołu i Dyrektora Zespołu z wnioskami 
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkolnych, 
b) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu danej szkoły w Zespole, 
c) działa na rzecz stałej poprawy bazy Zespołu, 
d) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności Zespołu, 
e) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, 
f) współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej, 
g) szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin. 
3. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców gromadzi fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 
 

§ 10.   1. W Zespole działają samorządy uczniowskie uczniów Szkoły Podstawowej 
zwany dalej 
„Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej” oraz uczniów Gimnazjum zwany 
dalej „Samorządem Uczniowskim Gimnazjum” 
2. Samorządy tworzą wszyscy uczniowie poszczególnych typów szkół. 
3. Zasady wybierania i działania organów samorządów uczniowskich określają regulaminy 
uchwalone przez ogół uczniów poszczególnych typów szkół w głosowaniu równym, 
tajnym i powszechnym. Organy samorządów są jedynymi reprezentantami ogółu 
uczniów poszczególnych typów szkół. 
4. Regulaminy samorządów nie mogą być sprzeczne ze statutami szkół. 
5. Samorządy mogą przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu wnioski 
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów takich jak: 
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami, 
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 



c) prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiające zachowanie właściwych 
proporcji między wysiłkiem szkolnym a moŜliwością rozwijania i zaspakajania 
własnych zainteresowań, 
d) prawo do redagowania własnej gazetki szkolnej, 
e) prawo do organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi, 
ale w porozumieniu z dyrektorem Zespołu, 
f) prawo wyboru nauczycieli pełniących role opiekunów samorządów, 
g) opracowanie regulaminu organów samorządu szkolnego. 
 
 
 

Rozdział IV 
Organizacja Zespołu 

 
 

§ 11.  1. Podstawa prawna działalności Zespołu Szkół stanowi akt jego utworzenia w 
postaci 
uchwały Rady Gminy Włocławek oraz niniejszy statut. 
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 
roku szkolnego. 
3. Szczegółowa organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkół z uwzględnieniem szkolnych planów 
nauczania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum opracowany przez dyrektora Zespołu. 
Arkusz podlega zaopiniowaniu i zatwierdzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 
 

§ 12.  1. Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu określają: 
a) zasady tworzenia oddziałów i system klasowo-lekcyjny prowadzenia zajęć 
dydaktyczno- wychowawczych, 
b) czas trwania jednostki lekcyjnej, 
c) tryb corocznego dokonywania podziału oddziałów na grupy na zajęciach 
wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, 
d) liczbę uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć 
nadobowiązkowych organizowanych w grupach między klasowych, między 
oddziałowych, 
e) funkcjonowanie systemu doŜywiania uczniów, 
f) funkcjonowanie systemu dowoŜenia uczniów, 
g) funkcjonowanie świetlicy szkolnej, 
h) zasady tworzenia oddziałów integracyjnych i wyrównawczych. 
 

 
§ 13.  Biblioteka jest wspólną pracownią dla uczniów szkół wchodzących w skład 

Zespołu. 
 
 
 
 
 



Rozdział V 
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

 
§ 14.   1. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników sporządza dyrektor Zespołu. 

Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 
2. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 
3. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.2 określają 
odrębne przepisy. 
4. Dyrektor Zespołu jest osobą, która w imieniu pracodawcy (Zespołu) dokonuje czynności w 
sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Zespole nauczycieli i 
pracowników administracji i obsługi. 
5. Szczegółowe zadania i obowiązki dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli określone są 
w statutach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 
 

§ 15.  Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi są pracownikami Zespołu. 
 
 

Rozdział VI 
Uczniowie Zespołu 

 
§ 16. 1. Statuty szkół tworzących Zespół określają: 

a) zasady rekrutacji uczniów, 
b) prawa i obowiązki ucznia, 
c) nagrody i kary stosowane wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary, 
d) tryb składania skarg przez uczniów. 
 

§ 17.  1. Uczniami Zespołu są odpowiednio uczniowie Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum. 
 
 
 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 
 

§ 18.  1. Zespół posiada pieczęć urzędowa wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w 
jego  skład, zawierająca nazwę Zespołu. 
2. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu mają w górnej części nazwę 
Zespołu, w dolnej nazwę szkoły. 
3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły 
wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły. 
4. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Zespół prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z przepisami ustawy 
o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych. 
 
 


