UCHWAŁA NR XII/91/15
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelisławkach
Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelisławkach z końcem roku szkolnego 2015/2016.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Pszczółki do zawiadomienia Wójta Gminy Pszczółki o
zamiarze likwidacji, o którym mowa w § 1.
§ 3. Zobowiązuje się Wójta do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji szkoły, w
szczególności do zawiadomienia Pomorskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji szkoły oraz do wystąpienia
do Pomorskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji szkoły.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości
rady gminy należy m. in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych
gminnych jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty szkoła
publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego po zapewnieniu przez
ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ
prowadzący jest zobowiązany co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić rodziców
uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego o zamiarze likwidacji szkoły.
W Szkole Podstawowej w Żelisławkach w roku szkolnym 2014/2015 uczyło się 18 uczniów w dwóch
oddziałach (klasy pierwsza i trzecia). Ze względu na brak uczniów nie otwarto oddziału obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego, nie było też klasy drugiej. W roku 2013/2014 było 20 uczniów (w
oddziale rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i klasa druga). Od wielu lat liczba
uczniów szkoły systematycznie spadała. W arkuszu organizacji roku szkolnego 2015/2016 dyrektor szkoły
wykazał 6 uczniów (w klasie drugiej). Po rozpoczęciu roku szkolnego 2015/2016 okazało się, że rodzice
przenieśli dzieci do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach, a w Żelisławkach nie ma ani jednego ucznia.
Uczniowie dojeżdżający zostali objęci dowozami organizowanymi przez organ prowadzący. W arkuszu
organizacji wykazanych było trzech nauczycieli: dyrektor szkoły i zarazem nauczyciel wczesnej edukacji,
ksiądz katecheta w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz nauczyciel języka angielskiego w wymiarze 2 godzin
tygodniowo. Po stwierdzeniu braku uczniów nauczyciele wykonują swoje obowiązki w innych placówkach.
Ze względu na sytuację demograficzną dalsze utrzymywanie placówki nie ma racjonalnych podstaw. Na
podkreślenie zasługuje dodatkowo fakt, że przy takiej liczebności kadry pedagogicznej oferta dydaktyczna
jest bardzo ograniczona, natomiast w Szkole Podstawowej w Pszczółkach uczniowie mogą korzystać nie tylko
z dużej liczby zajęć pozalekcyjnych, ale także z opieki świetlicy.
Ze względu na całkowity brak uczniów w szkole niemożliwe jest wykonanie dyspozycji zawartej w art. 59 ust.
1 ustawy o systemie oświaty w części dotyczącej obowiązku zawiadomienia rodziców uczniów o zamiarze
likwidacji placówki.

Id: D866EEF3-897A-4E2D-8CF0-CB87DFD2F02C. Podpisany

Strona 1

