Uchwała Nr XXII/138/2012
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 29.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji szkół publicznych na terenie Gminy Kłodawa
Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 w związku z art. 5c, pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz.1161, Nr 69,
poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2003r. Nr 137, poz.1304, z 2005r. Nr 17,
poz.141, Nr 131, poz.1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz.
2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz.
273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz.791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280,
z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 180, poz. 1280 , Nr 181, poz. 1292, Nr 216, poz.
1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz..206, Nr 56, poz.458 Nr 219, poz.
1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 , Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz.991, Nr 157,
poz. 1241 , z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206) oraz art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.
777, Nr 217, poz. 1281), uchwala się, co następuje:
Realizując uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie zamiaru likwidacji poszczególnych
szkół publicznych na terenie Gminy Kłodawa po przeprowadzeniu konsultacji z rodzicami
i radami pedagogicznymi szkół Rada Miejska w Kłodawie uchwala niżej określone zamiary
organizacji sieci szkół publicznych obowiązującej na terenie gminy po dokonanej reformie
struktury oświaty.
§1
Na terenie miasta Kłodawa zamierza się z dniem 31 sierpnia 2012 r. dokonać likwidacji
jednej szkoły podstawowej i jednego gimnazjum a tym samym z dniem 1 września 2012 r.
w systemie sieci szkół publicznych Gminy Kłodawa pozostanie w mieście Kłodawa jedna
szkoła podstawowa i jedno gimnazjum.
2. W przypadku likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłodawie uczniom zlikwidowanej
szkoły zapewnia się możliwość spełniania obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej
Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie, która to szkoła nie zostanie poddana likwidacji
i pozostanie w sieci szkół publicznych Gminy Kłodawa.
3. W przypadku likwidacji Gimnazjum Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie uczniom
zlikwidowanej szkoły zapewnia się możliwość spełniania obowiązku szkolnego
w Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie, która to szkoła nie zostanie poddana likwidacji
i pozostanie w sieci szkół publicznych Gminy Kłodawa.
1.

§2
1.

Przynależność uczniów z likwidowanych szkół do obwodów szkolnych zostanie określona
na podstawie odrębnej uchwały.
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2. O zamiarze likwidacji szkół i możliwości spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów
szkół, które zostaną poddane likwidacji zostali powiadomieni nauczyciele i rodzice uczniów.
3. Ostateczne uchwały o likwidacji poszczególnych szkół zostaną podjęte po uzyskaniu opinii
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.
§3
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Na terenie wiejskim Gminy Kłodawa zamierza się z dniem 31 sierpnia 2012 r. dokonać
likwidacji dwóch szkół podstawowych a tym samym z dniem 1 września 2012 r.
w systemie sieci szkół publicznych Gminy Kłodawa pozostanie na terenie wiejskim jedna
szkoła podstawowa i jedno gimnazjum.
Z dniem 31 sierpnia 2012 r. zamierza się zlikwidowanie Szkoły Podstawowej
w Górkach.
Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się możliwość spełniania obowiązku szkolnego
w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie .
Jednocześnie Rada Miejska w Kłodawie pozytywnie ocenia możliwość prowadzenia Szkoły
Podstawowej w Górkach przez inną niż gmina osobę prawną.
W przypadku likwidacji Szkoły Podstawowej w Lubońku uczniom zlikwidowanej szkoły
zapewnia się możliwość spełniania obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej im.
Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej, która to szkoła nie zostanie poddana likwidacji
i pozostanie w sieci szkół publicznych Gminy Kłodawa.
Nauczanie uczniów w szkole Podstawowej w Bierzwiennej Długiej realizowane będzie
w budynku tej szkoły oraz budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Lubońku.
Na terenie wiejskim zamierza się nie poddawać likwidacji Gimnazjum Nr 3 w Rysinach
Kolonii.
§4

Przynależność uczniów z likwidowanych na terenie wiejskim szkół do obwodów szkolnych
zostanie określona na podstawie odrębnej uchwały.
2. O zamiarze likwidacji szkół na terenie wiejskim i możliwości spełniania obowiązku
szkolnego przez uczniów szkół, które zostaną poddane likwidacji zostali powiadomieni
nauczyciele i rodzice uczniów.
3. Ostateczne uchwały o likwidacji poszczególnych szkół zostaną podjęte po uzyskaniu opinii
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.
1.

§5
Niniejsza uchwała stanowi podstawę do wystąpienia do Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji szkół na terenie Gminy Kłodawa.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Jerzy Cichocki
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Uzasadnienie do uchwały
Nr XXII/138/2012
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 29 lutego 2012 r.

Realizując podjęte przez Radę Miejską w Kłodawie uchwały o zamiarze likwidacji szkół
publicznych na terenie Gminy Kłodawa po przeprowadzeniu konsultacji z rodzicami
i radami pedagogicznymi szkół należy przyjąć określone zamiary dotyczące organizacji sieci
szkół publicznych obowiązującej na terenie gminy po przeprowadzeniu reformy struktury
oświaty. Na terenie miasta Kłodawa zamierza się z dniem 31 sierpnia 2012 r. dokonać
likwidacji jednej szkoły podstawowej i jednego gimnazjum a tym samym z dniem 1 września
2012 r. w systemie sieci szkół publicznych Gminy Kłodawa pozostanie w mieście Kłodawa
jedna szkoła podstawowa i jedno gimnazjum. Na terenie wiejskim Gminy Kłodawa zamierza się
z dniem 31 sierpnia 2012 r. dokonać likwidacji dwóch szkół podstawowych a tym samym
z dniem 1 września 2012 r. w systemie sieci szkół publicznych Gminy Kłodawa pozostanie na
terenie wiejskim jedna szkoła podstawowa i jedno gimnazjum. Przy czym jedna ze
zlikwidowanych szkół podstawowych w Górkach mogłaby funkcjonować jako szkoła
niepubliczna prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach ( na złożony już przez
Stowarzyszenie wniosek). Baza lokalowa obecnych placówek oświatowych spełnia warunki do
nauki w zmienionej strukturze organizacyjnej. W przypadku szkół na terenie miasta obie
placówki posiadają odpowiednią bazę dydaktyczną, obie posiadają sale gimnastyczne
i niezbędne pracownie. Podział zespołów szkół na szkołę podstawowa i gimnazjum poprawi
w znacznym stopniu warunki nauczania jaki i bezpieczeństwa. Na terenie wiejskim baza
lokalowa nie ulegnie pogorszeniu, zostanie utrzymana w obecnym kształcie. Majątek
zlikwidowanej szkoły podstawowej w Lubońku , w tym budynek szkoły zostanie przekazany
szkole podstawowej w Bierzwiennej Długiej i nadal będzie pełnił funkcję placówki oświatowej.
Zajęcia dydaktyczne będą bowiem prowadzone w obydwu budynkach w taki sposób aby
uczniowie mieli możliwie najlepsze warunki lokalowe. W miejscu zlikwidowanej szkoły
podstawowej w Górkach na wniosek Stowarzyszenia Oświatowego w Górkach może zostać
utworzona szkoła niepubliczna a majątek dotychczasowej szkoły zostanie wtedy przekazany
w bezpłatne użytkowanie na rzecz Stowarzyszenia.
Uchwała niniejsza jest wynikiem dotychczasowych prac i zawiera szczegółowe
rozwiązania zamiaru reorganizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Kłodawa.
Przystępując do zamiaru reorganizacji oświaty na terenie Gminy Kłodawa organ
prowadzący zbadał dogłębnie warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej zapewniającej bezpieczeństwo i higienę nauki dzieci i młodzieży oraz pracy dla
nauczycieli w zreorganizowanych placówkach oświatowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Jerzy Cichocki
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