UCHWA A NR 36/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 15 lutego 2011 r.
w sprawie zamiaru przekszta.cenia Szko.y Podstawowej w Sierzchowie
w Szkol4 Filialn6 Szko.y Podstawowej im. Janusza Kusoci8skiego w Opatówku

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 6 w zwi zku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia
7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 t. j. ze zm.)
i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorz dzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 t. j. ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nast+puje:
§ 1. Podejmuje si+ zamiar przekszta.cenia z dniem 1 wrze nia 2011 r. Szko.y
Podstawowej w Sierzchowie w Szko.+ Filialn o strukturze organizacyjnej klas I - III
podporz dkowan Szkole Podstawowej im. Janusza Kusoci5skiego w Opatówku.
§ 2. Uczniom zlikwidowanych klas: IV - VI zapewnia si+ kontynuowanie nauki
w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusoci5skiego w Opatówku.
§ 3. Zobowi zuje si+ i upowa;nia Wójta Gminy do dokonania czynno ci niezb+dnych
do przekszta.cenia szko.y, w szczególno ci do zawiadomienia o zamiarze
przekszta.cenia szko.y rodziców uczniów oraz Wielkopolskiego Kuratora O wiaty.
§ 4. Wykonanie uchwa.y powierza si+ Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwa.a wchodzi w ;ycie z dniem podj+cia.

UZASADNIENIE
do UCHWA Y NR 35/11
RADY GMINY OPATÓWE
z dnia 15 lutego 2011 r.
w sprawie zamiaru przekszta.cenia Szko.y Podstawowej w Sierzchowie
w Szkol4 Filialn6 Szko.y Podstawowej im. Janusza Kusoci8skiego w Opatówku
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty ( Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó=niejszymi zmianami ) przepisy dotycz ce
likwidacji szko.y publicznej zawarte w ust. 1-5 art. 59 stosuje si+ odpowiednio
w przypadku przekszta.cenia szko.y. Zgodnie z powy;szym szko.a publiczna mo;e
by> przekszta.cona przez organ prowadz cy z ko5cem roku szkolnego, po
zapewnieniu przez ten organ uczniom mo;liwo ci kontynuowania nauki w innej
szkole publicznej tego samego typu.
Szko.a mo;e zosta> przekszta.cona po zasi+gni+ciu opinii organu sprawuj cego
nadzór pedagogiczny .
Ustawa o systemie o wiaty nie zawiera definicji przekszta.cenia, to niew tpliwie
stosuj c wyk.adni+ celowo ciow , mo;na uzna>, ;e z przekszta.ceniem placówki,
o którym mowa w rat. 59 ust. 6 ustawy, mamy do czynienia wówczas gdy zaistnia.a
taka zmiana organizacyjna, która doprowadzi.a do rozszerzenia, zaw+;enia lub
wprowadzenia nowego zakresu edukacji danej placówki, przy eliminacji cz+ ciowej
lub ca.kowitej dotychczasowego zakresu edukacji.
Uzasadnienie faktyczne:
Podj+cie zamiaru przekszta.cenia szko.y wynika z nast+puj cych przyczyn:
1) spadek liczby urodze5 na przestrzeni ostatnich 10 lat,
2) niemo;no > stworzenia odpowiednich warunków nauki dla wszystkich uczniów
z powodu braku odpowiednio wyposa;onych klasopracowni oraz braku sali
sportowej,
3) brak mo;liwo ci zorganizowania dodatkowych zaj+> pozaszkolnych mi+dzy
innymi kó. zainteresowa5,
4) ma.a liczba uczniów generuje o wiele wi+ksze koszty utrzymania szko.y
w kontek cie otrzymywanej subwencji o wiatowej.
Wszyscy uczniowie z klas IV-VI b+d mieli mo;liwo > kontynuowania nauki w dobrze
wyposa;onej( klasopracownie, sala i hala gimnastyczna, boiska zewn+trzne ze
sztuczn nawierzchni , wietlic , sto.ówk wraz ze sklepikiem szkolnym) Szkole
Podstawowej im. Janusza Kusoci5skiego w Opatówku. Ponadto dla tych uczniów
zorganizowane zostanie dowo;enie w godzinach dostosowanych do planu lekcji
szko.y macierzystej. Uzasadnionym wydaje si+ równie; fakt, ;e uczniowie ci po
uko5czeniu szko.y podstawowej b+d mieli mo;liwo > kontynuowania nauki
w jednym kompleksie szkolnym, na które sk.ada si+ równie; pobliskie gimnazjum.
Wobec powy;szego podj+cie uchwa.y jest uzasadnione.

