
UCHWAŁA NR XXII/136/2017
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Śniatach , podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej 
im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016 r.., poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm. ) Rada Miejska Wielichowa uchwala co następuje :

§ 1. 

Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2017 r. Szkołę Filialną w Śniatach podporządkowaną organizacyjnie Szkole 
Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim.

§ 2. 

Zapewnia się uczniom klas I-III likwidowanej Szkoły Filialnej w Śniatach realizację obowiązku szkolnego 
w Szkole Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim lub Szkole 
Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie.

§ 3. 

Dokumentację likwidowanej szkoły, o której mowa w § 1 wraz z dokumentacją przebiegu nauczania przejmie 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie.

§ 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

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm. )
szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu
uczniom przez ten organ, możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ
prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze
likwidacji rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty. Szkoła może być zlikwidowana po uzyskaniu
pozytywnej opinii kuratora oświaty. Głównym powodem likwidacji Szkoły Filialnej w Śniatach jest mała liczba
dzieci i sytuacja demograficzna , która nie rokuje radykalnych zmian tego stanu rzeczy.

Przeprowadzając procedurę likwidacyjną Szkoły Filialnej w Śniatach, Gmina Wielichowo wypełniając
dyspozycje cytowanego na wstępie art. 59 ustawy o systemie oświaty wykonała następujące działania:

1.Przekazano do związków zawodowych projekt uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Śniatach
z prośbą o wydanie opinii. Związki nie wyraziły żadnej opinii, nie zaprotestowały przeciw działaniom
zmierzającym do likwidacji w/w szkoły filialnej.

2.Poinformowano rodziców uczniów i nauczycieli o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Śniatach.

3.Podjęto uchwałę nr XX/127/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły. Uzasadnienie
do w/w uchwały zawierało opis powodów podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji, zapewnienie możliwości
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu oraz informację o możliwościach skorzystania
z zajęć dodatkowych organizowanych we wskazanych szkołach.

4.Przekazano Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty uchwałę nr XX/127/2017 Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Śniatach

5.Uzyskano pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej
w Śniatach – Postanowienie nr 110.3.74.2017 z dnia 28 lutego 2017 roku.

6.Zapewniono uczniom likwidowanej Szkoły Filialnej w Śniatach możliwości kontynuowania nauki w Szkole
Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim lub w Szkole
Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie.

W świetle powyższego zasadnym jest podjęcie uchwały o likwidacji Szkoły Filialnej w Śniatach.
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