
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 1056/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 18 maja 2009 r. 
 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa 
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie. 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 z siedzibą w Krakowie, ul. Blachnickiego 1  
w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 6. 

 

§ 2 
 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
 

§ 3 
 

 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
       Prezydent Miasta Krakowa 
           / - / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



druk nr:     Projekt Prezydenta Miasta Krakowa 
 
 

UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Krakowa 

z dnia 

 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 62 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje 

§ 1.  

Z dniem 1 września 2009 r. tworzy się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  
z siedzibą w Krakowie, ul. Blachnickiego 1 w skład, którego wchodzi Szkoła 
Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 6. 

§ 2. 
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1 nadaje się statut w brzmieniu 

załącznika do niniejszej uchwały.  

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 



UZASADNIENIE 

  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 tworzy się z dwóch placówek – Szkoły 
Podstawowej nr 10 oraz Gimnazjum nr 6 mieszczących się w jednym budynku przy 
ulicy Blachnickiego 1. 

Rozwiązanie to jest korzystne, Ŝe względu na prawidłowe i bezkonfliktowe kierowanie 
placówką, w szczególności w sprawach dotyczących remontów i uŜytkowania budynku, 
terenu przyszkolnego oraz mienia szkoły. Ponadto ze względu na niewielką liczbę 
oddziałów w szkole podstawowej i gimnazjum z przeprowadzonych analiz wynika, Ŝe 
wielu nauczycieli będzie łączyć etaty w tych placówkach. Wspólne prowadzenie 
administracji i obsługi placówki zapobiegnie zbędnemu wzrostowi kosztów utrzymania 
szkół.  

Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 jest 
bez wpływu na dochody i obniŜa wydatki Miasta, nie wymaga zwiększenia zatrudnienia 
do obsługi realizacji zadania, nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków 
na funkcjonowanie szkoły oraz nie będzie powodować ich w przyszłości.  
Rady pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 6 oraz Małopolski 
Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniowali utworzenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1. 
 
 
 
 
 
 
 


