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Rady Gminy w Czerminie
z dnia 9 października 2015r.

w sprawie zamiaru przekztałcenia szkoły Podstawowei w Łysakowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2ol5r., poz.1515) oraz ań. 59 ust. 1 i 6 i

art. 61 ust 2 w zW. z art.5c pkt 1ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie ośWiaty

|Dz.U. z2oo4r. Nr 256, poz.2572 z późn. zmianami), uchwala się co następuje:

0 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2016r. szkoły
Podstawowej W Łysakowie ze szkoły podstawowej o strukturze organizacyjnej klas l _

Vl z oddziałem przedszkolnym W szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej kIas

t- t.

5 2. Uczniom klas lV_Vl zapewnia się możliwość kontynuowania nauki W pozostałych

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę czermin, zgodnie z ich

obwodami ustalonymi odrębną uchwałą.

5 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy czermin.

s 4. UchWała Wchodzi W źycie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr Xv4ol2ot5 Rady Gminy w Czerminie

z dnia 9 października 2015r.

w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły Podstawowej w Łysakowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.1515) do właściwości rady

8miny należy podejmowanie uchwał w sprawach ma'iątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: tworzenia, likWidacji i

reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek

organizacyjnych.

Z8odnie z art.59 ust 1i 6 ustawy z dnia 7 Września 1991r. o systemie ośWiaty
(Dz. U. z 2oo4r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zmian') szkoła publiczna może być

zlikwldowana lub przekształcona z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący

szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki W

innej szkole publicznej tego samego typu. organ prowadzący jest zobowiązany, co

najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji lub przekształcenia zawiadomić o

zamiarze likwidacji lub przekształcenia szkoły: rodzicóW, uczniów, właściwego

kuratora ośWiaty oraz właściwy organ Wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego. W przypadku szkoły Podstawowej W Łysakowie kompetencje te
posiada Rada Gminy czermin, która Wyraża swoje stanowisko W formie uchwały. W
związku z powyższym przekształcenie szkoły Podstawowej W Łysakowie Winno
nastąpić z dniem 31 sierpnia 2016 roku, czyli z dniem zakończenia roku szkolnego
2075/2076 i winno być poprzedzone poinformowaniem ww. osób do dnia 29 lute8o
2016 roku.

GłóWną przyczyną przeprowadzenia zmian W sieci szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę czermin jest konieczność racjonalizacji wydatków
ośWiatowych wymu5zona przez warunki demograficzne isytuację finansową. Dlatego
W tym roku zdecydowano 5ię na dostosowanie sieci szkół do możliwości i potrzeb
gminy z uWzględnieniem czynników demograficznych i ekonomicznych.

Ustawa o systemie oświaty W art. 61 ust. 2 stanowi, że W przypadkach

uzasadnionych miejscowymi Warunkami, mogą być tworzone szkoły obejmujące część
kla5 szkoły podstaWowej.



Rada Gminy czermin Wyraża zamiar przekształcenia i zmianę stopnia

organizacyjnego sześcioklasowej szkoły Podstawowej W Łysakowie z oddziałem
przedszkolnym na trzyklasową szkołę Podstawową W Łysakowie. Ponadto zgodnie z

tzw. ,,Ustawą przedszkolną" wprowadzoną zmianą ustawy o systemie oświaty

dotyczącą przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego ustawą z dnia 13

czerwca 20].3r. (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013r. poz' 827 z późn. zmian.), zamierza z

mocy ustawy z dniem 1 Września 2016 roku przekształcić oddział przedszkolny w
przedszkole publiczne l utworzyć zespół szkolno - przedszkolny.

W chwili obecnej szkoła Podstawowa W Łysakowie posiada strukturę

organizacyjną kla5 l-Vl z oddziałem przedszkolnym, W której W klasach łączonych uczy

się 22 ucznióW, a Wychowaniem przedszkolnym jest objęte 12 dzieci W Wieku od 3 do

6 lat. Dalsze prognozy demograficzne nie Wskazują Większej tendencji Wzrostowej

liczby uczniów, mimo planowanego objęcia obowiązkiem szko|nym dzieci

sześcioletnich. Dzieci sześcioletnie są odraczane na prośbę rodziców po pozytywnej

opinii poradni psychologiczno - pedagogicznych. Ż powodu małej liczby uczniów

subwenc'ja ośWiatowa nie pokrywa kosztóW funkc.ionowania szkoły. z ekonomicznego
punktu widzenia najbardziej korzystnym sposobem racjonalizacji struktury

organizacyjnej systemu edukacji na terenie gminy byłoby zlikwidowanie szkoły i
organizacja dowożenia tych ucznióW do innych szkół. Takie rozwiązanie nie

uwzględniałoby jednak aspektu społecznego, jakim jest istnienle W danej

miejscowości szkoły i możliwość jej oddziaływania na lokalną społeczność. Dlatego też
propozycja przekształcenia szkoły Podstawowej W Łysakowie w szkołę o strukturze

organizacyjnej klas l - lll, a W dalszej kolejności utworzenia zespołu szkolno _

przedszkolnego Wydaje 5ię być rozwiązaniem kompromisowym i optymalnym

umożliwiającym obniżenie kosztów funkcjonowania ośWiaty W gminie z jednoczesną

troską o dobro uczniów najmłodszych, które nadal będą korzystać z edukacji w
miejscu swego zamieszkania lub W niewielkiej od niego odległości. Uczniowie
zlikwidowanych klas lV_Vl kontynuowali by naukę W szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę czermin, które posiadają doskonałą bazę iWarunki
lokalowe oraz zaplecze sportowo - rekreacyjne. Uczniowie zamiast pracy w klasach

łączonych będą mogli korzystać z kół zainteresowań oraz zajęć Wyrównawczych, a

oczekujący na środek transportu skorzystają ze śWletlicy szkolnej z bogatą ofertą zajęć
pozaszkolnych.

W powyższej uchwale Wyrażony jest jedynie zamiar przekształcenia szkoły
Podstawowej W Łysakowie, ostateczna decyzja o przekształceniu Wymaga odrębnej

Uchwały Rady Gminy czermin.


