UCHWAŁA NR 179/XII/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Węglińcu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 58 i w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Zamierza się z dniem 1 września 2012 roku utworzyć Zespół Szkół w Węglińcu, w skład którego wchodzić
będą:
1) Szkoła Podstawowa im. M. Krasickiej w Węglińcu,
2) Gimnazjum w Węglińcu.
2. Zespół Szkół w Węglińcu będzie miał siedzibę w Węglińcu przy ul. Kościuszki nr 2 i 5 .
§ 2.
Projekt Aktu Założycielskiego Zespołu Szkół, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Zobowiązuje się Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec do:
1. przedłożenia Aktu Założycielskiego Radom Pedagogicznym Szkół mających wchodzić w skład Zespołu
Szkół w Węglińcu w celu wyrażenia przez te Rady opinii,
2. wystąpienia do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie utworzenia
Zespołu Szkół w Węglińcu.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr 179/XII/11
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Akt Założycielski Zespołu Szkół w Węglińcu.
Sporządzony na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 58 i w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
§ 1.
Zakłada się z dniem 1 września 2012 roku Zespół Szkół w Węglińcu, w skład którego wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa im. Marii Krasickiej w Węglińcu,
2. Gimnazjum w Węglińcu.
§ 2.
Siedziba Zespołu znajduje się w budynku nr 2 i 5 przy ul. Kościuszki w Węglińcu.
§ 3.
Obwód Zespołu Szkół obejmować będzie dotychczasowe obwody szkół wchodzących w skład Zespołu.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza
odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub
placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 58, z tym, że akt
założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne. połączenie w zespół szkoły podstawowe
i gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty. Za połączeniem Szkoły Podstawowej w Węglińcu
i Gimnazjum w Węglińcu w zespół przemawiają względy organizacyjne i finansowe, jednak głównie zmniejszająca
się liczba uczniów w szkołach. Szkoła Podstawowa w Węglińcu i Gimnazjum w Węglińcu mieszczą się
w odrębnych budynkach zlokalizowanych na wspólnym podwórku. Uczniowie obu szkół korzystają ze wspólnej
stołówki prowadzonej przez podmiot zewnętrzny, sali gimnastycznej, boiska sportowego, dowożeni są tym samym
autobusem szkolnym. Obie szkoły posiadają wspólną instalację c.o. Każda szkoła ma swojego dyrektora,
sekretariat, sprzątaczki. Palacze konserwatorzy zatrudnieni są w Gimnazjum w Węglińcu, a swoje obowiązki
wypełniają na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Węglińcu. W związku ze zmniejszająca się liczbą
uczniów zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum zaczyna występować problem z zapewnieniem pełnych
etatów dla zatrudnionych w wymienionych placówkach nauczycieli. W szkołach bardzo odczuwalny jest niż
demograficzny. Obecnie do szkoły podstawowej ( łącznie z oddziałami przedszkolnymi ) uczęszcza 209 dzieci
w 12 oddziałach. Jest to o 67 uczniów mniej niż w roku 2006. Natomiast do gimnazjum uczęszcza 184 uczniów
w 10 oddziałach tj. o 60 uczniów mniej niż w roku 2006. Zmniejszająca się liczba dzieci przekłada się na znaczny
spadek realny subwencji oświatowej, przy stale rosnących kosztach utrzymania szkół. Argumentami
przemawiającymi za połączeniem Szkoły Podstawowej w Węglińcu oraz Gimnazjum w Węglińcu są: 1.
usprawnienie zarządzania poszczególnymi szkołami wchodzącymi w skład zespołu, 2. możliwość racjonalnego
gospodarowania zasobami kadrowymi, co jest szczególnie ważne z powodu niżu demograficznego i zmniejszającej
się liczby uczniów, 3. utrzymujący się niż demograficzny, szczególnie widoczny w gimnazjum 4. umożliwienie
lepszego zarządzania bazą lokalową maksymalne wykorzystanie specjalistycznych pracowni, sprzętu
dydaktycznego, bazy sportowej, 5. lepsze nauczanie uczniów poprzez współdziałanie nauczycieli prowadzących
zajęcia na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum. Pełne rozpoznanie ucznia od pierwszej klasy szkoły
podstawowej do ukończenia gimnazjum powinno wpłynąć na łatwiejszą i efektywniejszą realizację procesu
wychowawczego, 6. ciągłość procesu dydaktycznego na poszczególnych etapach edukacyjnych może wpłynąć na
wyniki sprawdzianów i egzaminów, przez co podniesie konkurencyjność całej placówki. Jest to szczególnie ważne
ze względu na sporą liczbę uczniów z obwodu Gimnazjum w Węglińcu kontynuujących naukę poza obwodem
gimnazjum – obecnie 23 uczniów. 7. wzrastające koszty funkcjonowania szkół zmuszają do racjonalizacji
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wydatków ( gmina dokłada do subwencji na działalność szkół 27,5 % , dodatkowe 260 tys. zł. przeznaczone jest na
dowozy uczniów, 280 tys. na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, ponadto w wydatkach związanych z oświatą
nie są ujęte roczne koszty wynagradzania obsługi księgowej szkół w wysokości 241.806 zł, które z racji
porozumienia pomiędzy szkołami i urzędem stanowią koszty administracyjne urzędu.). Proponowane zmiany
spowodują zmniejszenie kosztów funkcjonowania połączonych szkół zwłaszcza kosztów administracyjnych (
usługi pocztowe, opłaty za Internet, telefony, konto bankowe, podróże służbowe, inne „dublowane usługi”).
Połączenie szkół pozwoli na uniknięcie podwójnych kosztów wynagradzania dyrektorów, sekretarzy szkół co da
oszczędności w wysokości 113.625,00 zł rocznie. 8. powołany zostanie dyrektor zespołu szkół, który poza
przypisanymi mu w prawie oświatowym zadaniami, będzie przede wszystkim sprawnym menadżerem czuwającym
nad racjonalnym wydatkowaniem środków budżetowych oraz reprezentantem szkoły na zewnątrz  w tym celu jego
obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznowychowawczych zostanie obniżony maksymalnie o 13 godzin.
Zostanie utworzone stanowisko wicedyrektora, którego powierzenie jest w gestii dyrektora szkoły, który będzie
realizował zadania zapewniające wysoką jakość edukacji, bezpieczeństwa i wychowania. W celu prawidłowego
wypełniania obowiązku zastępcy dyrektora nauczycielowi, któremu zostanie powierzone to stanowisko zastosuje
się obniżkę obowiązkowych godzin wychowawczodydaktycznych o maksymalnie 6 godzin oraz przyzna dodatek
funkcyjny przewidziany w regulaminie wynagradzania nauczycieli w wysokości ok. 7.000 zł rocznie. 9. Połączone
szkoły będą wspomagać się w realizacji projektów związanych z międzynarodową wymianą uczniów i korzystać
z wypracowanych doświadczeń. Planowane zmiany są zgodne z obowiązującym Programem Rozwoju Oświaty
w Gminie Węgliniec w latach 20082013, który zakłada, że racjonalizacja sieci szkół podstawowych i gimnazjów
może oznaczać potrzebę utworzenia zespołu szkół. Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć
w zespół, z tym, że utworzenie zespołu wymaga zaopiniowania aktu założycielskiego przez rady pedagogiczne
szkół włączanych do zespołu, a w przypadku połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum również
pozytywnej opinii kuratora oświaty. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały intencyjnej w tej
sprawie.
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