
Uchwała Nr V.23.15 

Rady Gminy Cielądz 

z dnia 27 lutego 2015 r. 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Cielądzu 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz.1072) 
oraz art. 5 ust. 2 pkt. 1, ust. 5 i art. 62 ust. 1,3,5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z 2013 r. poz. 827, z 2014  r. poz.7 i poz. 1877) 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Łodzi, Rada Gminy w Cielądzu  
uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Z dniem 1 września 2015 roku utworzyć Zespół Szkół w Cielądzu, 
w skład którego wchodzić będą: 

1) Szkoła Podstawowa w Cielądzu z oddziałami przedszkolnymi, 
2) Publiczne Gimnazjum w Cielądzu. 

 
2. Zespół Szkół w Cielądzu będzie miał siedzibę  w miejscowości Cielądz 38. 

§ 2. Nadaje się Zespołowi  Szkół w  Cielądzu Akt Założycielski w brzmieniu 
stanowiącym  załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Nadaje się Zespołowi Szkół w Cielądzu statut w brzmieniu stanowiącym załącznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr V.23.15 Rady Gminy Cielądz  z dnia 27 lutego  2015 roku w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkół w Cielądzu 

        W oparciu o art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004r., Nr 256 poz. 2572, z 2013 r. poz. 827, z 2014  r. poz.7 i poz. 1877) tworzy się Zespół 
Szkół w Cielądzu, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w Cielądzu i Publiczne 
Gimnazjum w Cielądzu. 

Połączenie szkół w Zespół w roku szkolnym 2015/2016 nie ma wpływu na obniżenie 
etatów pedagogicznych. Stała liczby uczniów, a tym samym stała liczba oddziałów w latach 
następnych, nie będzie miała negatywnego wpływu na liczbę zatrudnionych nauczycieli 
i ich wymiar czasu pracy.  
 
Połączenie placówek ma na celu: 
1.  Usprawnienie zarządzania szkołami wchodzącymi w skład zespołu, które będą działać pod 
kierownictwem jednego dyrektora ze wspólną administracją i obsługą. 
2. Efektywniejsze wykorzystanie bazy lokalowej: dydaktycznej i sportowej. 
3. Racjonalne zatrudnienie i wykorzystanie potencjału kadry pedagogicznej i obsługowej. 
4. Usprawnienie obsługi i konserwacji budynków szkolnych wraz z infrastrukturą.  
5. Względy demograficzne – z analizy demograficznej obwodu szkół wynika, że maleje 
liczba uczniów gimnazjum, co przyczynia się do zmniejszenia liczby oddziałów. 
6. Usprawnienie komunikacji pomiędzy szkołą a gimnazjum, ustalenie wspólnego systemu 
działań edukacyjnych i wychowawczych. 

           Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum funkcjonować będą w jednym budynku, 
ze wspólnym zapleczem kuchennym, biblioteką, kompleksem sportowym oraz administracją 
i obsługą. Utworzenie Zespołu Szkół stworzy lepsze warunki do racjonalnego zarządzania 
wspólnym obiektem oraz spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek, 
kierownictwa (zmniejszenie liczby stanowisk kierowniczych). Udostępnianie bazy 
dydaktycznej i korzystanie ze wspólnych pomieszczeń, których gospodarzem będzie jeden 
dyrektor nie będzie wymagało zabiegów organizacyjnych (porozumienia, wzajemne 
zobowiązania),  które są obecnie stosowane. 

Połączenie szkół wpłynie korzystnie na wspólną działalność wychowawczą, 
opiekuńczą i dydaktyczną, Wzajemne sąsiedztwo, wspólna baza dydaktyczna i wyposażenie 
a zwłaszcza wspólny kompleks sportowo-rekreacyjny rozwiną zachowania interpersonalne 
uczniów i poprawią wzajemne relacje między nimi. Przebywanie nauczycieli w jednym 
kompleksie sprzyja integracji, uzupełnianiu wymiaru zajęć w jednej szkole zajęciami 
w drugiej. 

Korelacja programowa, ciągłość nauczania, rozwiązywanie problemów 
wychowawczych, poznanie uczniów i ich problemów, przekazywanie wiedzy o uczniach, 
wyrównanie braków edukacyjnych to korzyści płynące z takiej sytuacji. Ciągłość procesu 
dydaktycznego na poszczególnych etapach edukacyjnych, może pozytywnie wpłynąć na 
wyniki sprawdzianów i egzaminów przez co podniesie konkurencyjność całej jednostki. 
Przedstawiona propozycja połączenia w Zespół szkoły podstawowej i gimnazjum jest 



wynikiem wspólnej bazy lokalowej i ma na celu usprawnienie funkcjonowania i zarządzania 
w/w szkołami. Wzrastające koszty utrzymania placówek oświatowych (z budżetu Gminy do 
funkcjonowania oświaty dokłada się blisko 2 mln zł.) zmuszają do racjonalizacji wydatków. 
Do projektu uchwały został załączony akt założycielski Zespołu Szkół w Cielądzu. Szkoły 
zachowują wcześniej ustalone obwody szkolne. Mając na uwadze powyższe podjęcia uchwały 
uważam za zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


