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z dnia  27 lutego 2019 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR VI/__/2019
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Powstańców Wielkopolskich 1918/19 
w Zdziechowie poprzez utworzenie podporzadkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Modliszewku, 

o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1,ust. 3 i ust. 9 w związku z art.29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2019 r. Szkoły Podstawowej im.Powstańców 
Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez utworzenie jej filii (z klasami I – III i oddziałem przedszkolnym) 
w budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki
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Uzasadnienie

W związku z utrzymywaniem się negatywnych czynników demograficznych na obszarze obwodu Szkoły
Podstawowe w Modliszewku oraz wobec braku perspektyw na znaczącą zmianę niskich wskaźników urodzeń
Gmina Gniezno, jako organ prowadzący, zamierza dokonać reorganizacji funkcjonującej na jej terenie sieci
szkół poprzez utworzenie w miejscowości Modliszewko szkoły filialnej podporządkowanej organizacyjnie
Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie.

Zamiar ten wynika z chęci uratowania przed całkowitą likwidacją ważnej dla lokalnej społeczności
szkoły. Obecnie Szkoła Podstawowa w Modliszewku jest szkołą o strukturze organizacyjnej klas I – VIII.
W bieżącym roku szkolnym uczęszcza do niej łącznie 34 uczniów w tym: oddział przedszkolny – 19 dzieci,
klasa 0 – 8 uczniów, klasa I – 7 uczniów, pozostałe oddziały w Szkole w Modliszewku nie funkcjonują .
W szkole zatrudnionych jest 7 nauczycieli - 3 osoby posiadają umowy zawarte na czas nieokreślony, 4 na czas
określony do 31.08.2019 r. Oprócz nauczycieli w Modliszewku istnieje 1,5 etatu obsługowego.

Dane demograficzne wskazują na ustabilizowany na niskim poziomie wskaźnik urodzeń w obwodzie
szkoły. Każdego roku łączna ilość uczniów uczęszczająca do Szkoły Podstawowej w Modliszewku utrzymuje
się na niskim poziomie i brak jest podstaw do przypuszczeń, aby tendencja ta miała się odwrócić.

W świetle danych demograficznych oraz wobec braku perspektyw na zmianę przyjętego przez państwo
systemu finansowania oświaty, zdecydowanie niekorzystnego dla tak małych placówek jak Szkoła Podstawowa
w Modliszewku, Gmina Gniezno w budynku likwidowanej placówki zamierza utworzyć filię Szkoły
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie zachowując tym samym istnienie
szkoły.

Nauczyciele posiadający umowy o pracę na czas nieokreślony i pracownicy obsługi znajdą zatrudnienie
w szkole filialnej.

Niewielka odległość pomiędzy placówkami ( ok. 5 km ) nie będzie stanowić żadnych przeszkód
w bezpośrednim nadzorze dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19
w Zdziechowie nad działalnością filii oraz w kontaktach służbowych z pracownikami.

Powyższe zmiany zapewnią uczniom możliwość realizowania wszystkich uprawnień, które wynikają
z konkretnych norm prawnych zawartych w ustawie Prawo oświatowe oraz innych przepisach, zaś rodzicom
pozostawią możliwość wyboru placówki zapewniającej edukację ich dziecka.

W związku z powyższym Gmina Gniezno, chcąc utworzyć filię szkoły publicznej musi przeprowadzić ściśle
określoną przepisami prawa procedurę rozpoczynającą się podjęciem przez Radę Gminy Gniezno uchwały
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19
w Zdziechowie poprzez utworzenie jej filii w Modliszewku.

Następnie dokonać należy wszelkich dalszych czynności, o których mowa w art. 89 ust.1, ust.3 ustawy
Prawo oświatowe mając w szczególności na uwadze dochowanie wskazanych terminów i kolejności
podejmowania uchwał, ich opiniowania oraz skutecznego informowania o prowadzonych działaniach
zainteresowanych rodziców.

Reasumując powyższe ustalenia należy mieć na uwadze, że działania proponowane przez Gminę Gniezno
podyktowane są w większym stopniu przesłankami o charakterze społecznym niż ekonomicznym. Zmierzają
one bowiem do zachowania istnienia małej szkoły stanowiącej ważną wartość dla społeczności lokalnej.
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