
Uchwała Nr XXVI.139.2013 

Rady Miejskiej w Ujeździe  

z dnia  31 stycznia 2013 roku 

 

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe od dnia 1 września 2013 

roku 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 62 ust. 1, 3 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 

roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.
1
 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 ze zm.
2
) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zamierza się z dniem 1 września 2013 roku utworzyć Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Ujeździe przy            

ul. Strzeleckiej 6, zwany dalej Zespołem, w skład którego wchodzić będą: 

1. Publiczne Gimnazjum im. św. Anny z siedzibą: 47 - 143 Ujazd ul. Strzelecka 6, 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza z siedzibą: 47 - 143 Ujazd ul. Strzelecka 6. 

 

§ 2 

Zobowiązuje się Burmistrza Ujazdu do uzyskania wszelkich niezbędnych, wymaganych  przepisami 

prawa opinii koniecznych do utworzenia Zespołu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Przewodniczący  

   Rady Miejskiej 

 

  Rajmund Suhs 

 

                                                           
1
 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U z 2004 roku  Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz.2781; 

z 2005 roku Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788 i Nr 249, 

poz. 2104;  z 2006 roku Nr 144, poz. 1043,  Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 roku Nr 42, poz. 273, 

Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292 i Nr 180, poz. 1280; z 2008 roku Nr 70, 

poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917 i nr 235, poz. 1618, z 2009 roku nr 6, poz. 33, Nr 

31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 roku Nr 44,  poz. 250, Nr 54, poz. 

320, Nr 148,  poz. 991 i Nr 127,  poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 

139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz.941, 979 
 

2
 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,                    

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.,                   

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz.128, 

Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111,             

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, 

poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 

poz. 1281; z 2012 poz. 567 



Uzasadnienie potrzeby połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjalnej 
  

Propozycja utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe, w wyniku połączenia Publicznego 
Gimnazjum w Ujeździe i Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe, ma na celu usprawnienie 
funkcjonowania i zarządzania tymi szkołami, co jednocześnie spowoduje podniesienie jakości pracy obu 
szkół. 
NajwaŜniejsze argumenty za utworzeniem Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe, to: 

 
1. organizacyjne: 
 

W wyniku utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe, szkoły wchodzące w jego skład, tj. 
Publiczne Gimnazjum w Ujeździe oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe zachowują istniejące 
obwody. Uczniowie dojeŜdŜający nadal będą mieli zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę podczas 
transportu. Utworzenie Zespołu pozwala jego dyrektorowi racjonalnie organizować, wykorzystując bazę 
obu szkół, proces dydaktyczno-wychowawczy.  
Ponadto nie ulegnie zmianie pozostała sieć szkół  podstawowych w gminie.  
 

Opis bazy 

Publiczne Gimnazjum i Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe funkcjonują jako dwie odrębne 
placówki w jednym kompleksie budynków z zapleczem sportowym. Nauka w obu szkołach jest 
jednozmianowa. Uczniowie dojeŜdŜający mają zapewniony bezpłatny dowóz (gimbusem) i opiekę 
podczas transportu oraz jego oczekiwania (świetlica szkolna). 

Publiczne Gimnazjum w Ujeździe - utworzono w 1999 r. Przez 3 lata mieściło się w budynku szkoły 
podstawowej. W 2002 roku oddano do uŜytku nowy budynek dla gimnazjum. Szkoła jest bardzo dobrze 
wyposaŜona w sprzęt audiowizualny, informatyczny oraz w środki dydaktyczne (uczestniczy w projekcie 
„Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”). Posiada 8 sal lekcyjnych, 1 pracownię komputerową,                  
2 pracownie językowe, pełnowymiarową halę sportową, kompleks boisk z pełnym zapleczem, siłownię, 
bibliotekę, windę i podjazd dla niepełnosprawnych, pomieszczenia administracyjne. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe - zajmuje parter i pierwsze piętro jednego z budynków. To 
szkoła funkcjonalna, przestronna, dobrze wyposaŜona w sprzęt i pomoce dydaktyczne, przystosowana 
dla uczniów niepełnosprawnych i 6-latków (podjazd, łazienki). Ma 11 sal lekcyjnych, pracownię 
komputerową, salę sportową z zapleczem boisk, bibliotekę, gabinet terapii i pedagoga. 

.  

2. merytoryczne: 

 

Utworzenie Zespołu, to podniesienie jakości pracy obu szkół tworzących Zespół poprzez: 

1) wypracowanie i realizowanie wspólnej i spójnej strategii rozwoju  Zespołu; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez jednego dyrektora Zespołu;  

3) efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów materialnych, w tym dydaktycznych 

(klasopracownie, pomoce naukowe, baza sportowa, objęcie projektem e-szkoła, do którego 

przystąpiło gimnazjum, całego Zespołu); 

4) usprawnienie systemu diagnozowania i rozwiązywania problemów szkolnych (pełne 

rozpoznanie potrzeb ucznia od I klasy podstawowej i monitorowane aŜ do ukończenia 



gimnazjum) co przekłada się na efektywniejszą realizację procesu dydaktyczno-wychowawczo-

opiekuńczego; 

5) moŜliwością planowania i  realizowania róŜnorodnych działań  i inicjatyw na szerszą skalę  

- Zespołu (wspólne organizowanie uroczystości  wewnętrznych, zewnętrznych, środowiskowych 

i innych); 

6) sprawne organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 

7) wspólne organizowanie szkoleń, narad, warsztatów dla pracowników; 

8) wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, współpraca między nauczycielami. 

 

3. ekonomiczne: 

 

Połączenie szkół w Zespół nie ma istotnego wpływu na liczbę etatów nauczycielskich, ani teŜ na liczbę 

oddziałów (klas), poniewaŜ zaleŜeć to będzie jedynie od liczby uczniów.  

JednakŜe utworzenie Zespołu w wyniku połączenia obu szkół, dotychczas kierowanych przez 

odrębnych dyrektorów, umoŜliwia dyrektorowi Zespołu: 

1) sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie całym obiektem przez jednego dyrektora  

– gospodarza, z uwagi na to, Ŝe budynki (połączone łącznikiem) uŜytkowane są wspólnie przez 

obie szkoły (wspólne media: ogrzewanie, energia elektryczna i woda); 

2) sprawniejsze pełnienie nadzoru jako gospodarz całego obiektu – odpowiadającego za jego stan 

techniczny (prowadzenie remontów, przeglądów, inwestycji); 

3) racjonalniejsze wydatkowanie środków związanych z utrzymaniem obu placówek poprzez 

zmniejszenie liczby kadry kierowniczej (jest 2 dyrektorów, planowany 1 dyrektor) i etatów 

sekretarzy (jest 2 sekretarzy, planowany - 1). 

 

4. społeczne: 

 

Nie przewiduje się zwolnień nauczycielskich, wynikających z utworzenia Zespołu tzn. nie rozwiązuje 
się stosunków pracy z nauczycielami, zmienia się tylko pracodawca. 
Ponadto utworzenie Zespołu: 

1) umoŜliwia wprowadzenie jednolitej polityki kadrowej, stabilizuje sytuację zawodową nauczycieli  

w nich pracujących, zmniejsza liczba osób niepełnozatrudnionych, dyrektor Zespołu moŜe 

zawierać umowy na tzw. etaty łączone (SP, PG UJAZD); 

2) utrzyma status szkoły bezpiecznej w kontekście wielkości (liczba uczniów Zespołu nie 

przekroczy 350). Ponadto dodatkowym atutem w tym temacie jest urbanistyczne rozwiązanie 

całego kompleksu, stwarzające moŜliwość zachowania dotychczasowego bezkolizyjnego 

organizowania procesu dydaktycznego; 

3) stwarza moŜliwość do integracji społeczności uczniowskiej Zespołu (w tym kształtowania 

społecznych postaw) z uwagi na wspólne korzystanie ze stołówki, świetlicy, biblioteki czy 

obiektów sportowych. 

 

 

 



5. demograficzne (w perspektywie 6-letniej): 

 

Obecnie do szkoły podstawowej w Ujeździe uczęszcza 177 uczniów w 9 oddziałach. W latach 
następnych prognozowana liczba uczniów utrzyma się w przedziale 160 – 170. W bieŜącym roku 
szkolnym do gimnazjum uczęszcza 154 uczniów w 7 oddziałach. W najbliŜszych latach (zgodnie             
z poniŜszą tabelą) liczba ta zwiększy się do 200, a następnie zmniejszy do ok. 170 uczniów. 
Jak wynika, prognozy demograficzne nie przewidują drastycznego wzrostu liczby uczniów Zespołu, 

wręcz odwrotnie, gwarantują utrzymanie placówki średniej wielkości (do 350 uczniów), zapewniającej 

uczącym się poczucie bezpieczeństwa.  

 

Tabela: Prognozy demograficzne/w perspektywie 6-letniej PG Ujazd i PSP Ujazd/ 

Liczba uczniów połączonych szkół w latach 2012 -2018 

Placówka 

 

 

Rok szk. 

2012/13 

 

Rok szk. 

2013/14 

Rok szk. 

2014/15 

Rok szk. 

2015/16 

Rok szk. 

2016/17 

Rok szk. 

2017/18 

PSP Ujazd 177 162 167 162 165 165 

PG Ujazd 
154 

 
183 184 200 163 171 

razem 331 345 351 362 328 336 

 

 

 


