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Uzupełnienie do uzasadnienia Uchwała nr XXII/137/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z 
dnia 29 marca 2017 r w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego roku szkolnego.

Gmina Wielichowo uchwalając dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego w Gminie Wielichowo przeanalizowała możliwości organizacyjno 
- ekonomiczne oraz społeczne mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci uczących się 
w szkołach naszej gminy. Zorganizowanie od września 2017 roku klas siódmych oraz siódmych 
i ósmych od 1.09.2018 r w Szkole Podstawowej wŁubnicy i Szkole Podstawowej w Wilkowie 
Polskim wymagałoby poniesienia znacznych nakładów finansowych na co gminy nie stać. 
Również zorganizowanie odpowiednio kwalifikowanej kadry byłoby wątpliwe. W związku z 
powyższym taki stan przedstawiono lokalnym społecznościom w Łubnicy, Wilkowie Polskim 
i Gradowicach, gdzie mieści się szkoła niepubliczna prowadzona przez Stowarzyszenie „Dobro 
Dziecka”. W trakcie odbywanych zebrań poinformowano rodziców uczniów, że gmina 
zapewnia dowóz. Dowóz dodatkowo będzie wzmocniony dodatkowym autobusem by 
usprawnić organizację dowozu oraz skrócić czas oczekiwania uczniów. Dodatkowo 
poinformowano rodziców o możliwości żywienia w Szkole Podstawowej w Wielichowie 
(jedyna szkoła w gminie) i skorzystanie z wielu pracowni, w które wyposażony jest obiekt w 
Wielichowie. Szkoła Podstawowa w Wielichowie posiada też jedyną w gminie salę 
gimnastyczną co z pewnością również pomaga w kształtowaniu właściwego rozwoju 
psychoruchowego młodzieży szkolnej. Rodzice uczniów klas szóstych szkół w Łubnicy i 
Gradowicach w 100 % oświadczyli, że po ukończeniu klasy szóstej ich dzieci będą uczyć się 
w Szkole Podstawowej w Wielichowie. Do chwili obecnej takich oświadczeń z Wilkowa 
Polskiego mamy 5 na łączną liczbę 11 uczniów.

Uważamy, że przyjęte rozwiązanie jest najkorzystniejsze jeśli rozważymy dobro dzieci 
uczących się, uzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie.
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