
UCHWAŁA NR XL/283/2013
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym 

Na podstawie art. 62 ust.1 i ust.5b w związku z art. 58 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 594) oraz opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
wyrażonej w piśmie WKWiO.542.1.22.2013 z dnia 16 maja 2013 r. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2013 roku tworzy się Zespół Szkół w Jankowie Dolnym, w skład którego wchodzą: 

1) Przedszkole w Jankowie Dolnym 

2) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym 

3) Gimnazjum w Jankowie Dolnym 

§ 2. Zespół Szkół w Jankowie Dolnym obejmuje swoim zasięgiem obwód Szkoły Podstawowej im. Arkadego 
Fiedlera w Jankowie Dolnym i obwód Gimnazjum w Jankowie Dolnym. 

§ 3. Akt Założycielski Zespołu Szkół, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Strukturę organizacyjną Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym określa Statut stanowiący załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/283/2013

Rady Gminy Gniezno

z dnia 7 czerwca 2013 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKÓŁ W JANKOWIE DOLNYM 

Na podstawie art. 58 ust. 1,2, art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity 
Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2013 r. Zespół Szkół w Jankowie Dolnym, w skład którego wchodzą: 

1) Przedszkole w Jankowie Dolnym 

2) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym 

3) Gimnazjum w Jankowie Dolnym 

§ 2. Siedziba Zespołu znajduje się w budynku numer 9 w Jankowie Dolnym, 62-200 Gniezno. 

§ 3. 1) Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym, należą następujące 
miejscowości: Jankowo Dolne, Jankówko, Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Smykowe, 
Dębówiec, Wełnica, Ganina, Kalina, Lulkowo; 

2) Do obwodu Gimnazjum należą następujące miejscowości: Jankowo Dolne, Jankówko, Strzyżewo Kościelne, 
Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Smykowe, Dębówiec, Wełnica, Ganina, Kalina, Lulkowo; 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/283/2013

Rady Gminy Gniezno

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Statut Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym 

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne 

1. Nazwa placówki 

Zespół Szkół w Jankowie Dolnym 

2. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Przedszkole w Jankowie Dolnym zwane dalej przedszkolem 

2) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym zwana dalej szkołą podstawową 

3) Gimnazjum w Jankowie Dolnym zwane dalej gimnazjum 

3. Wszystkie placówki działają na podstawie odrębnych statutów. 

4. Organem prowadzącym jest Gmina Gniezno 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 

6. W sprawach dotyczących szkoły podstawowej obowiązują pieczęcie i stemple wymienione w statucie szkoły 
podstawowej. 

7. W sprawach dotyczących gimnazjum obowiązują pieczęcie i stemple wymienione w statucie gimnazjum. 

8. W pozostałych przypadkach obowiązuje pieczęć podłużna z napisem: 

Zespól Szkół w Jankowie Dolnym, 62-200 Gniezno, Jankowo Dolne 9 

DZIAŁ II.
Pozostałe informacje o Zespole Szkół 

1. Organem Zespołu jest Dyrektor Zespołu Szkół. 

Ilekroć w statucie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum mowa jest o dyrektorze, należy przez to 
rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół. 

2. W Zespole, który liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora Zespołu. 

Dyrektor Zespołu powołuje i odwołuje wicedyrektora za zgodą organu prowadzącego. 

3. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół. 

W skład rady pedagogicznej Zespołu Szkół wchodzą nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej 
i gimnazjum. 

4. Organy przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum funkcjonują niezależnie, wg. zasad ustalonych 
w statutach. 

DZIAŁ III.
Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum regulują zapisy 
w statucie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. 

2. W sprawach nie uregulowanych powyższymi statutami oraz statutem Zespołu Szkół mają zastosowanie 
odrębne przepisy prawa. 
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3. Zmiany w statucie zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.). 

Powyższy statut został opracowany na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 2. 
Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutupublicznego przedszkola oraz 
publicznej szkoły ( Dz. U. Nr 14, poz. 131 z późn. zm.). 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 
zm.) organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie w zespół 
szkoły podstawowej i gimnazjum wymaga pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Do Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym w roku szkolnym 2012/13 – uczęszcza 
143 uczniów do klas I-VI i 27 dzieci (12 - 6-latków i 15 – 5-latków) do oddziału przedszkolnego tzw. klasy „0”. 
Liczba ta w następnych latach będzie ulegać znacznym zmianom. Gimnazjum w Jankowie Dolnym w roku 
szkolnym 2012/13 liczy 15 uczniów i w następnych latach również liczba ta będzie ulegać zmianom. 

Sytuacja demograficzna w kraju i obserwowany od 2006r niż demograficzny jest znaczny, lecz na terenie 
Gminy Gniezno liczba uczniów w szkołach nie zmniejszyła się, a w niektórych rejonach gminy obserwowany 
jest wzrost liczby uczniów. 

Proces edukacyjny i wychowawczy dzieci i młodzieży obu szkół odbywa się w jednym budynku. Uczniowie 
obu szkół korzystają zamiennie z jednego zaplecza kuchenno-żywieniowego, sali gimnastycznej i kompleksu 
boisk sportowo-rekreacyjnych. Również zamiennie korzystają z tych samych pomieszczeń przy organizacji 
uroczystości szkolnych. Ogrodzony teren szkół, to jedna niczym nierozdzielona przestrzeń w całości objęta 
monitoringiem, na której poruszają się razem uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Celem zmian staje się realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego 
indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się. Połączenie szkół wpłynie korzystnie na wspólną 
działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną. Ciągłość procesu dydaktycznego na poszczególnych 
etapach edukacyjnych, może pozytywnie wpłynąć na wyniki sprawdzianów i egzaminów, przez co podniesie 
konkurencyjność całej jednostki. Wzajemne sąsiedztwo, wspólna baza i wyposażenie, a zwłaszcza kompleks 
sportowo-rekreacyjny rozwiną zachowania interpersonalne uczniów i poprawią wzajemne relacje między nimi. 
Połączenie obu tych placówek pozwoli na efektywniejszą pracę z uczniem na tych etapach oraz racjonalne 
tworzenie oddziałów. Funkcjonowanie szkoły podstawowej i gimnazjum w jednym budynku, oraz niewielka 
liczba uczniów, gwarantuje dobrą organizację pracy Zespołu. 

Proponowane rozwiązanie jest sprawdzonym i praktycznie stosowanym na terenie Gminy Gniezno sposobem 
funkcjonowania oświaty. W związku z tym uznaje się za zasadne wprowadzenie go w życie również 
w projektowanych zmianach organizacyjnych dotyczących szkól w Jankowie Dolnym. 

Z art. 62 ust. 1 i ust. 2 wynika, że połączenie szkół w zespół nie wpływa na odrębność organów działających 
w szkołach, które wchodzą w skład Zespołu. Dotyczy to: rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 
uczniowskiego. Tak więc połączenie szkół nie spowoduje rozwiązania tych organów, ani powołania wspólnych. 
Każda ze szkół zachowuje własne organy. 

Połączenie obu tych placówek i powierzenie kierownictwa nad nimi w ręce jednej osoby (dyrektora Zespołu) 
stworzy : 

- nowe perspektywy dla podejmowanej przez szkołę działalności edukacyjnej, podniesie jakość usług 
edukacyjnych oraz usprawni zarządzanie szkołami wchodzącymi w skład zespołu, 

- efektywniejsze wykorzystanie bazy lokalowej, sportowej, sprzętu technicznego, zaplecza kuchenno-
żywieniowego i pomocy dydaktycznych, tj. szeroko rozumianej bazy obu placówek 

- racjonalne zatrudnianie i wykorzystanie potencjału kadry pedagogicznej, administracyjnej i obsługowej 

- lepsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na remonty i modernizacje oraz usprawnienie 
obsługi i konserwacji budynku szkolnego wraz z infrastrukturą 

- integrację nauczycieli i pracowników obsługi, co spowoduje nie tylko większe poczucie jedności 
i odpowiedzialności, ale pozwoli na utożsamienie się z placówką, organizowanie wspólnych rad 
szkoleniowych oraz uroczystości szkolnych. 

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera i Gimnazjum funkcjonować będą nadal w jednym budynku, ze 
wspólnym zapleczem kuchennym, kompleksem sportowym oraz administracją i obsługą. Należy podkreślić, że 
ten stan trwa od momentu powstania Gimnazjum w Jankowie Dolnym, tj. od 1 września 2012 roku. 

Z analizy demograficznej gminy wynika, że ogólna liczba uczniów pozostanie na tym samym poziomie, co 
nie będzie miało wpływu na zmniejszenie liczby uczniów w oddziale oraz do zmniejszenia liczby oddziałów 
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w Gimnazjum. Poniższa tabela przedstawia przewidywana liczbę uczniów w następnych latach szkolnych 
w szkole podstawowej i w gimnazjum. 

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym 

 
Rok szk./ 

klasa 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

I 30 24 50 41 50 38 
II 26 30 24 50 41 50 
III 24 26 30 24 50 41 
IV 19 24 26 30 24 50 
V 19 19 24 26 30 24 
VI 25 19 19 24 26 30 

Razem 143 142 173 195 221 233 
6-latki 12 42 kl I kl I kl I kl I 
5-latki 15 50 41 50 38 - 
Razem 27 92 41 50 38 - 

Korzystna perspektywa demograficzna wynika z faktu nasilającej się migracji ludności miejskiej na tereny 
naszej gminy. Budownictwo mieszkaniowe, które nawet w obecnej sytuacji gospodarczej wykazuje dużą 
dynamikę wzrostową, przyczynia się do systematycznego wzrostu liczby mieszkańców gminy. Podaż terenów 
budowlanych oraz obserwowane zmiany własnościowe w obszarze działek budowlanych pozwalają zakładać, że 
w dalszym ciągu tendencje wzrostowe będą się utrzymywały. 

Gimnazjum w Jankowie Dolnym 

 
Rok szk./ 

klasa 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

I 15 25 19 19 24 26 
II - 15 25 19 19 24 
III - - 15 25 19 19 

Razem 15 40 59 63 62 69 

Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 liczba uczniów przychodzących do gimnazjum zwiększa się o jeden 
oddział. W ciągu trzech lat powstanie jeden ciąg klas gimnazjum, a liczba uczniów wzrośnie z 15 obecnie do 
69. 

W obu placówkach zatrudnionych jest łącznie 23 nauczycieli, a w przeliczeniu na etaty – 18,05. Utworzenie 
Zespołu oznacza niewielką korektę etatów, która związana jest z powstawaniem kolejnych oddziałów 
tworzącego się ciągle gimnazjum. 

Czynniki demograficzne gminy Gniezno pokazują, że w naszych szkołach w każdym roczniku szkolnym 
funkcjonuje jeden oddział. Połączenie szkół w Jankowie Dolnym pozwoli racjonalizować zatrudnienie 
nauczycieli oraz zmniejszyć zagrożenia utraty pracy będące skutkiem niekorzystnych zmian demograficznych 
mogących wystąpić w przyszłości. Czynni zawodowo nauczyciele pracują na pełnych etatach. Nikt nie korzysta 
z urlopu zdrowotnego. 

Utworzenie Zespołu Szkół ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym i Gimnazjum 
w Jankowie Dolnym nie spowoduje żadnych zmian dla uczniów i ich rodziców. W placówce pozostaną ci sami 
nauczyciele, a uczniowie pozostaną w tym samym budynku. Nie spowoduje to żadnych zmian w życiu 
społeczności szkolnej obu placówek, a może przynieść wiele korzyści, chociażby lepszą dostępność do 
specjalistów oraz pomocy naukowych a także zapewnienie uczniom bardziej łagodnego i przyjaznego przejścia 
ze szkoły podstawowej do gimnazjum. 

Doświadczenia zbierane od wielu lat w funkcjonujących na terenie Gminy Gniezno Zespołach Szkolno 
Gimnazjalnych w Szczytnikach Duchownych oraz w Zdziechowie jednoznacznie wskazują na korzystne 
oddziaływanie zastosowanego rozwiązania w aspekcie wychowawczym. W obu w/w zespołach nie występuje 
problem przemocy i agresji obserwowany w samodzielnie funkcjonujących gimnazjach, w których uczniowie 
rekrutują się z różnych szkół. Problem zagrożeń i bezpieczeństwa jest podnoszony przez uczniów, rodziców 

Id: AZHAQ-FWMIX-PZVJP-YTGBY-RUAFH. Uchwalony Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————



oraz media, a działania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i jakość pracy szkół potwierdzają 
zgłaszane zastrzeżenia i obawy. W szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Gniezno przemoc, agresja i inne 
zagrożenia praktycznie nie występują. W zgodnej opinii wszystkich osób odpowiedzialnych za spokój, 
bezpieczeństwo i wychowanie młodych ludzi, model funkcjonowania oświaty na terenie naszej gminy 
gwarantuje brak zagrożeń, których doświadczają szkoły funkcjonujące samodzielnie lub w innym modelu. 

Analiza zebranych danych, dotyczących jakości funkcjonowania różnych placówek oświatowych i zasad ich 
finansowania, a także zachodzące zmiany demograficzne wskazują na konieczność zróżnicowanego podejścia 
do problemu utrzymania i rozwoju placówek oświatowych. Nie można bowiem nie liczyć się z kosztami, tak 
finansowymi jak i społecznymi, ich funkcjonowania, gdy zmiany demograficzne i kulturowe wskazują na 
konieczność permanentnej aktualizacji ich liczby, rodzaju i sposobu działania. 

Przedstawiona propozycja połączenia w Zespół Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Gimnazjum 
w Jankowie Dolnym jest skutkiem wykorzystywania wspólnej bazy lokalowej i ma na celu usprawnienie 
funkcjonowania i zarządzania w/w szkołami. Wzrastające koszty utrzymania placówek oświatowych zmuszają 
do racjonalizacji wydatków. 

Do projektu uchwały został załączony akt założycielski Zespołu Szkół. Szkoły zachowują wcześniej ustalone 
obwody szkolne. 

Reasumując, w sytuacji Gminy Gniezno, utworzenie Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym ewidentnie wpłynie 
na poprawę funkcjonowania oświaty na gminnym poziomie pod każdym względem. Jest to teza wypracowana 
na podstawie długoletnich obserwacji życia tych placówek. 

Zamiar połączenia w Zespół Szkół w Jankowie Dolnym: Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera 
w Jankowie Dolnym 

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Id: AZHAQ-FWMIX-PZVJP-YTGBY-RUAFH. Uchwalony
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 3


	
	
	
	



