UCHWAŁA NR XXXVII/453/17
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2,
ust. 3, i 7 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1870, z późn. zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. 1. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich, zwany dalej
„Zespołem”.
2. W skład Zespołu wejdą następujące szkoły:
1) Miejska Szkoła Podstawowa Specjalna w Piekarach Śląskich, w której do dnia 31 sierpnia 2019 r. będą
prowadzone klasy dotychczasowego Miejskiego Gimnazjum Specjalnego w Piekarach Śląskich,
2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Piekarach Śląskich.
3. Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Mienie szkół, o których mowa w § 1 ust. 2, staje się z dniem 1 września 2017 r. mieniem Zespołu.
2. Zobowiązania i należności szkół, o których mowa w § 1 ust. 2, stają się z dniem 1 września 2017 r.
zobowiązaniami i należnościami Zespołu.
§ 3. Zespołowi nadaje się statut stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
dr inż. Piotr Buchwald
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/453/17
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 maja 2017 r.
Akt założycielski Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich
§ 1. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich, w którego
skład wchodzą następujące szkoły:
1) Miejska Szkoła Podstawowa Specjalna w Piekarach Śląskich, w której do dnia 31 sierpnia 2019 r.
prowadzone są klasy dotychczasowego Miejskiego Gimnazjum Specjalnego w Piekarach Śląskich,
2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Piekarach Śląskich.
§ 2. Siedziba Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich mieści się przy ul. Armii Krajowej
2 w Piekarach Śląskich.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/453/17
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 maja 2017 r.
Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich
§ 1. Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich, zwany dalej „Zespołem”, tworzą:
1) Miejska Szkoła Podstawowa Specjalna w Piekarach Śląskich, w której do dnia 31 sierpnia 2019 r.
prowadzone są klasy dotychczasowego Miejskiego Gimnazjum Specjalnego w Piekarach Śląskich;
2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Piekarach Śląskich.
§ 2. Siedziba Zespołu mieści się w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Piekarach Śląskich.
§ 3. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Piekary Śląskie.
2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
§ 4. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r. poz. 59), a w szczególności:
1) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju;
2) przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych;
3) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
§ 5. 1. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają odrębne rady pedagogiczne, rady rodziców i samorządy
uczniowskie.
§ 6. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji Zespołu.
§ 7. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
§ 8. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą i jest odpowiedzialny za
jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
§ 9. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
2) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i inny sprzęt szkolny;
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
4) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
5) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb
uczniów;
6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
§ 10. 1. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych;
2) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dziecka i dalszego kształcenia.
2. Dyrektor określa formę i częstotliwość spotkań nauczycieli z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany
informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
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§ 11. 1. Zespół posiada pieczęć podłużną z nazwą Zespołu, wspólną dla wszystkich szkół wchodzących
w jego skład.
2. Tablice i pieczęcie podłużne szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu
nazwę szkoły.
3. Pieczęć urzędowa (okrągła) szkoły wchodzącej w skład Zespołu nie zawiera nazwy Zespołu.
§ 12. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 13. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.
§ 14. Ustalenia nieobjęte statutem Zespołu regulują statuty połączonych szkół.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
dr inż. Piotr Buchwald
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Uzasadnienie
Podjęcie w dniu 30 marca 2017 r. uchwały w sprawie rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2017 r. Zespołu
Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich było koniecznym etapem na drodze do
przeniesienia z dniem 1 września 2017 r. siedzib szkół wchodzących w skład tego Zespołu.
Przepis art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dotyczy przekształcenia, w tym
poprzez zmianę siedziby, jedynie samodzielnej szkoły. Nie ma natomiast podstawy prawnej do zmiany
siedziby zespołu szkół.
W związku z wejściem w życie uchwał w sprawie przekształcenia szkół specjalnych poprzez zmianę ich
siedzib, postanowiono ponownie utworzyć z tych szkół zespół. Utworzenie Zespołu Szkół Specjalnych w
Piekarach Śląskich nastąpi z dniem 1 września 2017 r.

Id: 7CB526DE-AFFB-4430-B86F-1AA7F28CF950. Uchwalony

Strona 1

