UCHWAŁA NR VII/46/19
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Poświętnem z filią w Dębie
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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) i art. 89 ust. 1, ust. 3, ust. 4, i ust. 9 ustawy
z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U z 2018 poz. 996, poz. 1000, poz. 1290,
poz. 1669 i poz. 2245) Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje:
§ 1. 1 Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019 roku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Poświętnem ze Szkołą Filialną w Dębie w ten sposób, ze Szkołę Filialną w Dębie przekształca się
w samodzielną Szkołę Podstawową w Dębie.
2. Poziom organizacyjny Szkoły Podstawowej w Dębie obejmował będzie klasy I – VIII i oddział
przedszkolny.
§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Poświętne do dokonania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia szkoły
i przekazania treści uchwały:
1) rodzicom uczniów uczęszczających do Szkoły Filialnej w Dębie,
2) Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty w celu wyrażenia zgody na proponowane przekształcenie,
3) związkom zawodowym pracowników oświaty działających na terenie gminy w celu uzyskania opinii,
4) radom pedagogicznym w celu uzyskania opinii.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 89 ust 1 szkoła publiczna, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ
prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole
publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący
jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji
szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.
Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać
zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku publicznej szkoły artystycznej
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną może zostać zlikwidowana za zgodą
organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.
Opinia, o której mowa powyżej, jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje:
1) zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - w przypadku postanowienia
wydanego przez kuratora oświaty;
2) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego - w przypadku postanowienia wydanego przez tego ministra.
Przepisy przytoczone powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki.
Gmina Poświętne jako organ prowadzący placówki oświatowe podjęła zamiar przekształcenia Szkoły
Filialnej w Dębie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Poświętnem w samodzielną
Szkołę Podstawową w Dębie o strukturze klas I-VIII i oddział przedszkolny.
Dzięki planowanemu przekształceniu Szkoła Filialna w Dębie po jej wyodrębnieniu na samodzielną
jednostkę uzyska pełną samodzielność organizacyjną.
Proponowane przekształcenie nie zmienia dostępności dzieci do oferty edukacyjnej, ani nie pogorszy jej
jakości. Proponowana zmiana ma na celu wyłącznie dobro dziecka, gdyż po jej wprowadzeniu dzieci z klas VII
i VIII zamieszkujące w miejscowościach Buczek, Dęba i Dęborzeczka nie będą dojeżdżały do Szkoły
Podstawowej w Poświętnem. Czas pobytu dzieci poza miejscem zamieszkania skróci się a koszty związane
z dowozem uczniów zmniejszą się.
Usamodzielnienie Szkoły w Dębie ma pozytywny aspekt społeczny z punktu widzenia zarówno
edukacyjnego jak również z punktu widzenia wychowawczego. W dotychczasowej strukturze szkół
podstawowych w Gminie Poświętne Szkoła Filialna obejmowała klasy I- VI i oddział przedszkolny. Zgodnie
z wprowadzoną reformą oświaty z 2016 roku przywrócono ośmioletnie szkoły podstawowe i zlikwidowano
gimnazjum. Zmiana środowiska, w tym zmiana nauczycieli i przeniesienie dziecka na okres dwóch lat do
innej szkoły nie jest korzystne z punktu widzenia wychowawczego i rozwoju psychoedukacyjnego. To w klasie
VII i VIII dziecko podejmuje pierwsze ważne decyzje w zakresie wyboru przyszłej ścieżki życiowej oraz
przechodzi pierwsze egzaminy mające wpływ na tą ścieżkę. Dodatkowe obarczanie młodzieży zmianą
środowiska i narażanie na brak adaptacji w tym środowisku może mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka.
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Wychowanie i wykształcenie młodych pokoleń to najlepsza inwestycja w przyszłość. Bezpłatna oświata
publiczna prowadzona przez samorządy stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, a państwo jest
zobowiązane dbać o jej powszechną dostępność oraz wysoką jakość.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie powyższej uchwały.
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