
UCHWAŁA NR XIII/97/2020
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach poprzez 
likwidację Szkoły Filialnej w Wierzchach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, 3 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późń. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2020 r. Szkoły Podstawowej  im. Obrońców 
Tobruku w Tomicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Wierzchach.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Gizałki do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia przekształcenia, o którym mowa w § 1, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze 
przekształcenia Szkoły Podstawowej  im. Obrońców Tobruku w Tomicach - Kuratora Oświaty oraz rodziców 
dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach z filią w Wierzchach, 
a także do przesłania niniejszej uchwały do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii 
w sprawie przekształcenia szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski



Uzasadnienie
do uchwały nr XIII/97/2020

Rady Gminy Gizałki
z dnia 30 stycznia 2020 r

.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach
poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Wierzchach.

Stosownie do art. 89 ust.1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, szkoła publiczna,
z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ
prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej
szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ
prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze
likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz wójta gminy. Natomiast zgodnie
z ust. 9 tego artykułu w przypadku przekształcenia publicznej szkoły lub placówki stosuje się odpowiednio
przepisy art. 89 ust. 1-8 i art. 88 ustawy Prawo oświatowe.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną Szkoły Filialnej w Wierzchach, mogą do niej uczęszczać uczniowie
klas od I do III z pięciu miejscowości. Nie jest prowadzone nauczanie w klasie I oraz w klasie II, bowiem
rodzice uczniów zdecydowali się na uczęszczanie ich dzieci do szkoły w Tomicach – liczba uczniów
w każdym z tych oddziałów wynosiłaby 4, w tym również uczniowie z poza obwodu szkoły. Aktualnie
w placówce tej znajduje się klasa III do której uczęszcza 10 uczniów oraz oddział przedszkolny. Od nowego
roku szkolnego, tj. od 1 września 2020 r. uczniowie III klasy uczęszczać będą do szkoły macierzystej, tj. do
Szkoły Podstawowej w Tomicach. W kolejnym roku szkolnym 2020/2021 do klasy I Szkoły Filialnej
w Wierzchach mogłoby uczęszczać tylko dwoje uczniów, a w roku 2021/2022 sześcioro uczniów – jeśli
rodzice nie zdecydowaliby się na rozpoczęcie nauki w szkole macierzystej w Tomicach. Uczniowie do
szkoły filialnej, jak i do szkoły macierzystej w Tomicach są dowożeni tym samym autokarem.

Likwidacja szkoły filialnej i przeniesienie tak niewielkiej liczby uczniów do placówki macierzystej
poprawi warunki pobytu dzieci i młodzieży, które przez cały cykl ośmioletniej nauki będą przebywać
z rówieśnikami oraz w warunkach znacznie lepszych, bowiem szkoła jest przestronna i dobrze wyposażona
w sprzęt oraz pomoce naukowe. Uczniowie są dowożeni do Szkoły Filialnej w Wierzchach, i nadal będą
dowożeni, ale do placówki macierzystej.

Podjęcie niniejszej uchwały rozpocznie proces przyjęcia kolejnej uchwały w sprawie przekształcenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły
Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Wierzchach.

 

Wójt

Robert Łoza 




