
RADA PHEJSKA
W MOSNIE

UCHWAŁA NR XLIII/294/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zamiaru utworzenia Zespolu Szkół w Daszewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 i art. 62 ust. li 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwała.
co następuje:

1. 1. Z dniem I września 2013 r. zamierza się utworzyć Zespół Szkół w Daszewicach, zwany dalej
Zespołem.

2. W skład Zespołu wejdą:

1) Szkoła Podstawowa w Daszewicach,

2) Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach.

3. Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik do uchwały.

2. Organizację Zespołu określać będzie Statut nadany odrębną uchwałą.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Szkoła podstawowa i gimnazjum zajmują wspólny budynek. W roku szkolnym 2012/2013 do Gimnazjum
im. Orła Białego w Daszewicach uczęszcza 92 uczniów w 5 oddziałach. Do Szkoły Podstawowej
w Daszewicach uczęszcza 144 uczniów w 6 oddziałach oraz 20 wychowanków do oddziału przedszkolnego.
W szkole podstawowej i gimnazjum pracuje 31 nauczycieli (w osobach), którzy w przypadku ponad
1/4 nauczycieli pracują w obydwu szkołach na zasadzie łączenia etatów. Ponadto w obydwu szkołach jest
zatrudnionych 16 pracowników administracji i obsługi. Utworzenie zespołu szkół pozwoli na zarządzanie
pracownikami i mieniem szkolnym przez jednego dyrektora, a nie przez dwóch, jak do tej pory. Ponadto
26 października 2012 roku została oddana do użytku sala gimnastyczna w Daszewicach, dobudowana
do budynku szkoły podstawowej i gimnazjum, która stała się kolejną wspólną częścią obu szkół.

Utworzeniem Zespołu Szkół w Daszewicach nie zostaną zakłócone założenia reformy oświatowej, gdyż nie
przewiduje się połączenia Gimnazjum w Daszewicach ze szkołą ponadgimnazjalną.

Zgodnie zart. 62 ust. 3 ustawy zdnia 7września 1991 r. osystemie oświaty (Dz. U. z2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), Akt założycielski Zespołu Szkół w Daszewicach został pozytywnie zaopiniowany przez
Radę Pedagogiczną Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach i Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej
w Daszewicach.

Podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione z punktu widzenia Gminy Mosina jako organu prowadzącego
szkołę i pracowników obydwu szkół.

Waligórski



Załącznik
do Uchwały Nr XLIII/294/13
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marea 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58
ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie tworzy Zespół Szkół w Daszewicach
O nazwie:

Zespół Szkól w Daszewicach

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

z siedzibą w Daszewicach


