UCHWAŁA NR V/27/11
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jarząbkach 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. 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.) – Rada Gminy
Gnojno uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej
w Jarząbkach w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie.
2. Punkt filialny, o którym mowa w ust. 1, zostanie włączony w strukturę organizacyjną Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie.
§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Gnojno do dokonania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia
szkoły rodziców uczniów i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o opinię o przekształceniu szkoły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE
Ustawa o systemie oświaty zezwala organowi prowadzącemu na przekształcenie szkoły, będącej
jednostką samodzielną, w filię podporządkowaną organizacyjnie innej szkole, gdyż art. 61 ust.
2 stanowi, że szkoły filialne mogą być tworzone w przypadkach uzasadnionych miejscowymi
warunkami.
Szkoła Podstawowa w Jarząbkach jest pod względem liczby dzieci małą placówką, do której
w roku szkolnym 2010/11 uczęszcza 34 dzieci. Zorganizowanych jest 6 oddziałów, a średnia liczba
dzieci na oddział wynosi 5,67. Ze względu na małą liczbę dzieci w oddziałach, zajęcia szkolne
odbywają się w klasach łączonych. W następnych latach szkolnych liczba uczniów utrzymywać się
będzie na podobnym poziomie. Według danych demograficznych, będących w posiadaniu urzędu, do
szkoły w roku szkolnym 2011/12 uczęszczać będzie 36 uczniów. W roku szkolnym 2012/13, ze
względu na objęcie obowiązkiem szkolnym pięciolatków, liczba uczniów w szkole wyniesie 45, zaś
w kolejnych latach będzie się kształtować następująco: 2013/14 – 46, 2014/15 – 42, 2015/16 – 48.
Obwód szkoły obejmuje sołectwa: Grabki Małe , Jarząbki, Zofiówka i Wola Zofiowska od nr 1 do 8.
W szkole pracuje 8 nauczycieli, w tym 5 pełnozatrudnionych i 3 niepełnozatrudnionych.
Celem przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jarząbkach w szkolę filialną jest usprawnienie
organizacji sieci placówek oświatowych na terenie gminy oraz racjonalizacja zatrudnienia kadry
nauczycielskiej, w szczególności pod kątem lepszego wykorzystania jej kwalifikacji.
Przekształcenie szkoły w filię to zmiana statusu prawnego szkoły, która nie zmieni dotychczasowej
jej funkcji i formy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uczniowie będą kontynuować naukę
w dotychczasowej szkole w klasach I-VI, więc warunki, w jakich będą się uczyć, nie ulegną zmianie.
W odniesieniu do nauczycieli i pracowników obsługi szkoły zmiana polegać będzie na tym, że będą
pracownikami Szkoły Podstawowej w Gnojnie – Filia w Jarząbkach. W związku z reorganizacją jednej
nauczycielce zostanie zaproponowane skorzystanie z uprawnień emerytalnych i wypłata
przysługującej w związku z tym odprawy (w wysokości sześciomiesięcznej plus trzymiesięcznej
pensji).
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.
Odległość z Gnojna do Jarząbek wynosi 6 km. Wielkość szkół w Gnojnie i Jarząbkach oraz bliska
odległość pomiędzy tymi szkołami nie powinna sprawiać problemów w sprawowaniu bezpośredniego
nadzoru dyrektora szkoły w Gnojnie nad działalnością filii oraz w kontaktach służbowych
z pracownikami.
Stosownie do art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkołę może dokonać
przekształcenia szkoły przy zachowaniu określonej w ustawie procedury: co najmniej na 6 miesięcy
przed terminem planowanego przekształcenia szkoły (do końca lutego danego roku) organ prowadzący
informuje kuratora oświaty o zamiarze przekształcenia i występuje o opinię w tej sprawie,
przedkładając podjętą uchwałę intencyjną oraz powiadamia rodziców uczniów o planowanych
zmianach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty organ prowadzący podejmuje uchwalę
w sprawie przekształcenia szkoły.

Id: ISFIF-XSYSO-OHFTG-QQYHM-YXFLS. Podpisany

Strona 2

