
UCHWALA NR XXXII/220/2014
RADY GMINY OSTROWEK

zdnia 10 Iutego2014r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoly Podstawowej w Wielgiem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorza_dzie gminnym
(Dz.U. z2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia
07wrzesnia 1991 roku o systemic oswiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.
2703 iNr 281, poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 iNr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.
1532 iNr 227, poz. 1658z2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1 2 8 0 i N r l 8 1 , poz. 1292z2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr
216, poz. 1370iNr 235, poz. I618z2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr
157, poz. 1241 iNr 219, poz. 1705 z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.
857 iNr 148, poz. 991 z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149,
poz. 887 iNr 205, poz. 1206 z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265 i 1317),
Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nastQpujc:

§ 1. Podejmuje sie_ z koricem roku szkolnego 2013/2014 tj. z dniem 31 sierpnia 2014 r. zamiar
likwidacji Szkoly Podstawowej w Wielgiem.

§ 2. Zobowia_zuje siq i upowaznia Wojta Gminy do dokonania czynnosci niezbe^dnych do
przcprowadzenia likwidacji, w szczegolnosci do zawiadomicnia o zamiarze likwidacji Szkoly
Podstawowej w Wielgiem, rodzicow uczniow i Lodzkiego Kuratora Oswiaty oraz do wystaj>ienia do
Lodzkiego Kuratora Oswiaty o opinie, w sprawie likwidacji szkoly.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie_ Wqjtowi Gminy Ostrowek.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podje_cia.

Przewodrfcza^cy^Rady
Gminy

Andrz voda
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Uzasadnienie

do Uchwaly Nr XXXII/220/2014

Rady Gminy Ostrowek

zdnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie zamiaru likwidaeji Szkoly Podstawowej w Wielgiem

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie
gminnym(Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z pozn. zm.) do wtasciwosci rady gminy nalezy mie_dzy
innymipodejmowanieuchwal w sprawach maja^tkowych gminy, przekraczaja_cych zakres zwyklego
zarza^du, dotycza_cych: tworzenia, likwidaeji i reorganizacji przedsie.biorstw, zakladow i innych
gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 rokvi o systemic oswiaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pozn. zm.) szkola publiczna moze bye zlikwidowana przez organ
prowadz^cy z koncem roku szkolnego po zapcwnicniu przcz ten organ uczniom mozliwosci
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadza_cy jest
obowi%zany, eo najmniej na 6 miesiQcy przed koncem likwidaeji, zawiadomie o zamiarze
likwidaeji szkory: rodzicow uezniow, wlasciwego kuratora oswiaty oraz Wojta.

Uzasadnienie faktyczne:

Rada Gminy Ostrowek wyraza zamiar likwidaeji Szkory Podstawowej w Wielgiem o strukturze
organizacyjnej klas I-VI. Jednoczesnie dostosowuja^c sie_ do potrzeb edukacyjnych najmlodszych
dzieci pozostawia Filiq Przedszkola w Wielgiem z siedziba_ w Ostrowku wraz z oddzialem
przedszkolnym. Za likwidacj^ szkoly przemawiaja. nast^puja_ceprzeslanki.

Obwod zlikwidowanej szkory zostanie przej^ty w calosci przez Szkote. Podstawowa, w
Skrzynnie. Przewidywana reorganizacja sieci szkot w Gminie Ostrowek nie pogorszy warunkow

nauki i nie ograniczy powszeehnej dostejmosci do szkoly. Bardzo wazna. rzecz% we wspotczesnej
edukacji jest kontakt z rowiesnikami z roznych srodowisk. Warunki w jakich uczniowie be_da^ si?
uczyc po likwidaeji szkoly ulegna_ poprawie. W szkole Podstawowej w Skrzynnie znajduje sie_
wystarczaja^ca ilosc pomicszczen do prowadzenia wszystkich ZOJQC obje^tyeh planowym programcm
nauczania oraz zaje^c dodatkowych dla dzieci chcjnych (kola zaintercsowaii, zajqcia pozalekcyjne).
Likwidacja Szkoly Podstawowej w Wielgiem wyeliminuje nauczanie w klasach Iqczonych, co w
sposob zdecydowany poprawi warunki nauki. Budynck Szkory Podstawowej w Wielgiem wymaga
ciqgrych nakladow na remonty. Szkola nie posiada sail gimnastycznej. Obiekt szkolny, jakim jest
Szkola Podstawowa w Skrzynnie jest sukcesywnie remontowany, posiada dobrze wyposazona.
baz$ dydaktyczna^ boisko wielofunkcyjne, pracownie, komputerowa^ z doste_pem do internetu,
swietlice..

Gmina zapewni dowoz dla wszystkich uezniow odbywaja_cych dotychczas nauke, w Szkole
Podstawowej w Wielgiem. Z obwodu tej szkofy od kilku lat sprawnie funkcjonuje dowoz
mtodziezygimnazjalnej. Dla dzieci najmlodszych zostana. wprowadzone dodatkowe kursy, tak by
czas oczekiwania na rozpocz^cie zajqc i odwiezienie byl jak najkrotszy. Dowoz odbywac sie_
bijdzie transportem przystosowanym do cclow dowozu uezniow do szkol. Dzieci w czasie
dowozu bqd%miary zapewnion^ opiek?.
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Uwarunkowania demograficznc w roku szkolnym 2013/2014 (dane z Systemu Informacji
Oswiatowej stan na 30 wrzesnia 2013 r.) do szkoty uczqszcza:

Klasa
2013/2014

0

8

I

1

11

4

I I I

0

IV

6

V

5

VI

2

RAZEM

26

Liczba dzieci urodzonych wg danych USC przypisanych do obwodu Szkoty Podstawowej w
Wielgiem

Klasa

2013/2014
2014/2015
2015/2016

0

8

12

6

I

5

14

12

II

6
5

14

111

;
(>
5

IV

5

3

6

V

5

5

3

VI

3

5

5

RAZEM

35

50

51

Czynnik ekonomiczny - wzrastaja^ drastycznie koszty utrzymania wszystkich szkot z terenu Gminy
Ostrowek, co wymusza koniecznosc racjonalizacji sieci szkolnej. Zmiana w organizacji sieci
szkolnej wptynie na zracjonalizowanie wydatkow ponoszonych na oswiat^ i tym samym pozwoli
na wydatkowanie zaoszcze_dzonych srodkow na polepszenie bazy dydaktycznej i oferty programowej
pozostalych szkot. Odpowiednio zostana. podj^te dziatania xmierzaja^ce do uporza.dkowania
wprowadzonych zmian w t ym: podjqcia uchwaty o zmianie sieci placowek oswiatowych
funkcjonuj%cych na terenie Gminy Ostrowek.

W odnicsieniu do nauczycicli Szkoty Podstawowej w Wielgiem w przypadku jej likwidacji
zrealizowane zostana, prawa i obowia_zki wynikajqce z zapisow ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z poz. zm.).
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