
UCHWAŁA  Nr XX/145/17 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 15 lutego 2017 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z Punktami 

Filialnymi w Balicach i Jarząbkach poprzez usamodzielnienie Szkoły Filialnej w Jarząbkach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 

r., poz 446 ze zm.), art. 58 i art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2017 r. Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Balicach i Jarząbkach w ten sposób, że likwiduje się Punkt 

Filialny w Jarząbkach i w jego miejsce tworzy się Szkołę Podstawową w Jarząbkach. 

2. Poziom organizacyjny Szkoły Podstawowej w Jarząbkach obejmował będzie klasy I-VIII i oddział 

przedszkolny. 

3. Dla Szkoły Podstawowej w Jarząbkach tworzy się obwód szkolny w skład którego wchodzą: Grabki Małe, 

Jarząbki, Wola Zofiowska (od nr 1 do nr 8), Zofiówka. 

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Gnojno do dokonania czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze dokonania przekształcenia szkoły 

i przekazania treści uchwały: 

1) rodzicom uczniów uczęszczających do przekształcanej szkoły; 

2) Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty w celu wyrażenia opinii o przekształceniu; 

3) związkom zawodowym pracowników oświaty działającym na terenie gminy w celu uzyskania opinii. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Gmina Gnojno jako organ prowadzący podjęła zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Balicach i Jarząbkach w ten sposób, że likwiduje się Punkt 

Filialny w Jarząbkach o strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym, a w jego miejsce tworzy się samodzielną 

Szkołę Podstawową w Jarząbkach o strukturze organizacyjnej I-VIII z oddziałem przedszkolnym. 

Dzięki planowanemu przekształceniu Szkole Podstawowej w Jarząbkach (po jej wyodrębnieniu 

w samodzielną jednostkę) zostanie przywrócona samodzielność organizacyjna, którą placówka posiadała do 2011 r. 

Proponowane przekształcenie jest akceptowane społecznie i pozytywnie wpłynie na dostępność dzieci do 

oferty edukacyjnej, poprawi jakość nauki, skróci czas, jaki uczniowie będą poświęcać na dotarcie do szkoły. 

Wpłynie na poprawę racjonalizacji wydatków, poprzez zmniejszenie kosztów związanych z dotychczasowym 

dowozem tych dzieci do szkół. 

Szkoła Podstawowa w Jarząbkach stanie się miejscem radosnym, bezpiecznym i przyjaznym dzieciom, 

miejscem zapewniającym dobrą naukę, opiekę i rozwój zainteresowań. 

Podjęcie uchwały jest rozwiązaniem przynoszącym korzyść dla dzieci, nauczycieli, rodziców i lokalnych 

społeczności. 
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