
UCHWAŁA NR XX/127/2017
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie zamiaru likwidacji szkoły.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 446 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Miejska Wielichowa  uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zamiar likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Śniatach z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 2. 

Uczniowie zlikwidowanej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej 
w Wielichowie lub w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim.

§ 3. 

1. Zagospodarowanie budynku szkoły wraz z gruntem działki zostanie uzgodnione z Sołectwem wsi Śniaty.

2. Wyposażenie szkoły zostanie przekazane na rzecz pozostałych jednostek oświatowych w Gminie 
Wielichowo.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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Uzasadnienie

Powodem likwidacji Szkoły Filialnej w Śniatach jest sytuacja demograficzna tej placówki. Liczba urodzeń
o dłuższego czasu jest niska i brak jest realnych przesłanek wskazujących na zmianę tej sytuacji. W szkole tej
dodatkowo prowadzone są zajęcia w klasach łączonych co nie jest okolicznością sprzyjającą sprawnemu
realizowaniu zadań dydaktycznych. Obecnie liczba dzieci w szkole wynosi 16 a w kolejnych latach szkolnych
biorąc pod uwagę liczbę urodzeń będzie wynosić odpowiednio : 12, 8 ,17, 15 przy założeniu że wszystkie
urodzone dzieci trafią do tej szkoły. Tak się z reguły nie dzieje gdyż zwykle jest to determinowane miejscem pracy
rodziców a to powoduje przenoszenie uczniów do innych szkół. Ta sytuacja już obecnie ma miejsce i rodzice
przenieśli swoje dzieci do SP w Wielichowie. Uczniom po likwidacji szkoły zostanie zapewnione kontynuowanie
nauki w bardzo dobrze wyposażonej Szkole Podstawowej w Wielichowie posiadającej boiska sportowe i jako
jedyna szkoła w gminie salę gimnastyczną lub w Wilkowie Polskim, gdzie zostaną dowiezieni na koszt Gminy
Wielichowo. W SP w Wielichowie uczniowie mogą dodatkowo skorzystać z wielu kół zainteresowań, świetlicy
szkolnej i jedynej stołówki w gminie. W SP w Wilkowie Polskim uczniowie również mogą skorzystać z wielu kół
zainteresowań i świetlicy szkolnej. W obu szkołach, gdzie będą mogli uczyć się uczniowie ze Śniat nie przewiduje
się zmianowości. Nauczycielom zatrudnionym w SF w Śniatach po doprecyzowaniu siatek godzin i organizacji
kształcenia w poszczególnych etapach edukacyjnych zostaną przedstawione propozycje rozwiązania ich nowej
sytuacji zawodowej. Zostaną im też przedstawione kierunki dokształcania wynikające z potrzeb edukacyjnych
Gminy Wielichowo.

W związku z planowaną likwidacją szkoły odbyły się trzy spotkania z mieszkańcami wsi Śniaty
i nauczycielami tej szkoły.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania demograficzne w Gminie Wielichowo i analizę perspektywiczną likwidacja
Szkoły Filialnej w Śniatach jest działaniem racjonalnym i koniecznym.

Budynek i działka po likwidowanej szkole będą zagospodarowane w porozumieniu z samorządem wsi Śniaty.

W dniu 1 lutego 2017r. Rada Miejska Wielichowa podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji SF w Śniatach.

 

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska 
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