
UCHWAŁA NR XXXV/260/2021 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie 
poprzez likwidację podporządkowanej jej Filialnej Szkoły Podstawowej im. Celestyna Freineta w Oborze 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późń. 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 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2021r. przekształca się Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 
w Zdziechowie poprzez likwidację podporządkowanej jej Filialnej Szkoły Podstawowej im. Celestyna Freineta 
w Oborze (z klasami I–III i oddziałami przedszkolnymi). 

§ 2. 1. Z dniem 1 września 2021r. uczniom zlikwidowanej Filialnej Szkoły Podstawowej im. Celestyna Freineta 
w Oborze zapewni się dowóz i możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie. 

2. Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dzieci będą odbywać w Zespole Przedszkoli 
w Zdziechowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ust. 1 i 3 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.

- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.) szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę
samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu uczniom
możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu oraz po uzyskaniu pozytywnej
opinii kuratora oświaty. Organ prowadzący zobowiązany jest, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem
likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Szkoła filialna nie jest szkołą samodzielną, jest podporządkowana organizacyjnie szkole podstawowej.
Likwidacja filii następuje poprzez przekształcenie macierzystej szkoły podstawowej.

Organ prowadzący rozpoczynając procedurę przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez likwidację podporządkowanej jej Filialnej Szkoły
Podstawowej im. Celestyna Freineta w Oborze, wypełnił dyspozycje cytowanego na wstępie art. 89 ust. 1 i 3
ustawy Prawo oświatowe.

Rada Gminy Gniezno w dniu 28 stycznia 2021 r. podjęła uchwałę nr XXXIII/247/2021 w sprawie zamiaru
przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez
likwidację podporządkowanej jej Filialnej Szkoły Podstawowej im. Celestyna Freineta w Oborze.

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie (oraz jej
szkół filialnych) o zamiarze przekształcenia szkoły zostali skutecznie powiadomieni pisemnie w ustawowym
terminie (zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

Wielkopolski Kurator Oświaty Postanowieniem Nr 110.3.22.2021 z dnia 10 lutego 2021r. wydał opinię
pozytywną w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2021r. Filialnej Szkoły Podstawowej im. Celestyna
Freineta w Oborze o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałami przedszkolnymi (Obora 30, 62-200
Gniezno), podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19
w Zdziechowie (Zdziechowa 136, 62-200 Gniezno).

Zasadność likwidacji tejże szkoły wynika z niżej opisanego stanu faktycznego.

1. Charakterystyka likwidowanej placówki

Filialna Szkoła Podstawowa im. Celestyna Freineta w Oborze podporządkowana jest organizacyjnie Szkole
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie. W roku szkolnym 2020/2021
w placówce funkcjonują tylko 2 odziały przedszkolne, do których uczęszcza 22 dzieci.

W szkole od kilku lat nie funkcjonują klasy szkolne. W placówce zajęcia prowadzi 3 nauczycieli
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. W ramach obsługi zatrudniona jest jedna osoba (sprzątaczka).

2. Przyczyny likwidacji

Głównym powodem likwidacji filialnej szkoły w Oborze jest fakt, że w szkole nie ma uczniów. Od wielu lat
dzieci w wieku szkolnym uczą się w Szkole Podstawowej w Zdziechowie, do której dowożone są
zorganizowanym przez gminę transportem. Decyzje rodziców o przenoszeniu młodszych dzieci do szkoły
podstawowej w Zdziechowie powodowane są z jednej strony trudnymi warunkami lokalowymi szkoły
w Oborze, z drugiej zaś faktem funkcjonowania zorganizowanego transportu, którym dowożeni do Zdziechowy
są uczniowie klas 4-8. Pod opieką starszego rodzeństwa do Zdziechowy dojeżdżają również młodsze dzieci.

3.Miejsce realizacji obowiązku szkolnego

Potencjalni uczniowie planowanej do likwidacji filialnej szkoły w Oborze od 1 września 2021r. będą uczyli
się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie.

Siedziba szkoły mieści się w nowoczesnym budynku, który został oddany do użytku w 2019 roku. Wielkość
nowej szkoły pozwala uczęszczać do niej w systemie jednozmianowym około 400 uczniom.

Do szkoły tej w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 211 uczniów. Przyjęcie uczniów z Obory
nie spowoduje pogorszenia warunków nauczania w palcówce oraz nie wpłynie na powiększenie liczby
oddziałów.
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Dzieci, które do tej pory mogły realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole
w Oborze, będą mogły ten obowiązek wypełniać w tym samym miejscu, ponieważ w miejsce zlikwidowanej
Filialnej Szkoły Podstawowej zostanie utworzone Przedszkole w Oborze, które będzie włączone do Zespołu
Przedszkoli w Zdziechowie. Przedszkole w Oborze rozpocznie swoje funkcjonowanie z dniem 01 września
2021r.

4. Dowóz uczniów

Wszyscy uczniowie mieszkający w Oborze będą mieli zapewniony bezpłatny transport i opiekę w czasie
przewozu do szkoły w Zdziechowie. Droga dzieci do szkoły będzie wynosiła od 4 do 5 kilometrów (w
zależności od miejsca zamieszkania), a czas dowozu nie przekroczy 30 minut.

Podczas oczekiwania na i po zajęciach dzieci będą przebywały w świetlicy pod stałą opieką wychowawców.

5. Pracownicy szkoły

Zarówno nauczycielom uczącym w Oborze jak i pracownikom obsługi gmina Gniezno zaproponuje pracę
w planowanym do uruchomienia Przedszkolu w Oborze lub w Szkole Podstawowej w Zdziechowie.

6. Podsumowanie

Planowana likwidacja Filialnej Szkoły Podstawowej w Oborze związana jest bezpośrednio z zamiarem
utworzenia przez Gminę Gniezno Przedszkola w Oborze, które będzie właczone do Zespołu Przedszkoli
w Zdziechowie

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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