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UCHWAŁA NR VI/36/11
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 19 marca 2011 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Balicach w punkt filialny Szkoły Podstawowej 

im. Marii Konopnickiej w Gnojnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 59 ust. 1 i 2 w związku z ust. 6 oraz art. 
61 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze 
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Rada Gminy 
Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2011 roku przekształca się Szkołę Podstawową w Balicach w punkt 
filialny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie. 

2. Nowo utworzony punkt filialny włącza się w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Gnojnie. 

3. Obwód szkolny przekształconej Szkoły Podstawowej w Balicach z dniem 1 września 2011 roku 
włącza się do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie. 

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie do 
wprowadzenia zmian w statucie szkoły, wynikających z włączenia z dniem 1 września 2011 roku 
punktu filialnego w Balicach do struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Gnojnie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Traci moc uchwała nr VII/31/99 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 8 marca 1999 roku w sprawie 
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Balicach. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Przeprowadzenie reorganizacji oświaty na terenie gminy spowodowane jest trudną sytuacją 
finansową gminy. Subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów utrzymania istniejących placówek 
oświatowych. Wprowadzone zmiany przyczynią się do zmniejszenia wydatków na oświatę 
i racjonalizacji zatrudnienia kadry nauczycielskiej, w szczególności pod kątem lepszego 
wykorzystania jej kwalifikacji. 

Jedną z tych zmian jest przekształcenie Szkoły Podstawowej w Balicach, do której uczęszcza 49 
uczniów (w tym 15 uczniów z terenu gminy Busko-Zdrój) , w punkt filialny. Zmieni to status prawny 
szkoły, nie zmieniając jej dotychczasowej funkcji i formy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 
Uczniowie będą kontynuować naukę w dotychczasowej szkole w klasach I-VI. W odniesieniu do 
nauczycieli i pracowników obsługi szkoły zmiana polegać będzie na tym, że będą pracownikami 
Szkoły Podstawowej w Gnojnie – Filia w Balicach. W związku z reorganizacją dwóm nauczycielkom 
zostanie zaproponowane skorzystanie z uprawnień emerytalnych i wypłata przysługującej w związku 
z tym odprawy. W szkole filialnej utworzone zostanie stanowisko kierownika szkoły. Powierzenie tej 
funkcji jest w gestii dyrektora szkoły, której filia jest podporządkowana, po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Przekształcenie szkoły nie ogranicza odrębności 
rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządu uczniowskiego dotychczasowych szkół. 

Spełnione zostały procedury przewidziane w art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

1. W dniu 18 lutego 2011 r. podjęta została uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Gnojno o zamiarze 
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Balicach w punkt filialny. 

2. W ustawowym terminie indywidualnie poinformowano rodziców uczniów o takich 
zamierzeniach w odniesieniu do szkoły. 

3. Pismem z dnia 21 lutego 2011 r. (znak OR.4421.2.2011) poinformowano Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty o zamiarze przekształcenia szkoły i wystąpiono o opinię w tej sprawie. 

4. Świętokrzyski Kurator Oświaty pismem z dnia 24 lutego 2011 r. (znak: KO II 452/33/11) nie 
wniósł zastrzeżeń do zamiaru przekształcenia szkoły. 

5. Projektowane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Balicach 
w punkt filialny jest uzasadnione. 


