UCHWAŁA NR X/56/19
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie 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 2019 r. poz. 506,) i art. 89 ust. 1, ust. 3, ust. 4, i ust. 9 ustawy z dnia 24 maja 2018 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 Z dniem 31 sierpnia 2019 roku przekształca się Publiczną Szkołę Podstawową 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
i odział przedszkolny.
§ 2. Obwód
i Dęborzeczka.
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§ 3. Dokumentację przekształconej szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa w Dębie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

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
placówki.

stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub

Stosownie do powyższych wymogów, po podjęciu uchwały nr VII/46/19 Rady Gminy Poświętne z dnia
27 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Poświętnem z filią
w Dębie, każdemu rodzicowi uczniów klas I-VI i oddziału przedszkolnego uczęszczających do szkoły
Filialnej w Dębie została doręczona pisemna informacja o zamiarze przekształcenia szkoły wraz
z uzasadnieniem przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, doręczona przez upoważnionych
pracowników oraz w przypadku dwóch rodziców listem poleconym przez pocztę polską.
Jednocześnie zgodnie z § 2 uchwały Wójt przekazał treść uchwały władzom statutowym odpowiednich
związków zawodowych oraz Radzie pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Poświętnem w celu uzyskania
opinii.
Zgodnie z art. 89 ust 3 ustawy z dnia 24 maja 2018 roku Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U z 2018 poz. 996,
poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245) uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego
2019 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Poświętnem z filią w Dębie wraz
z uzasadnieniem i prośbą o opinię w tej sprawie została przesłana Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty. Pismem
z dnia 22 marca 2019 roku Łódzki Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie przedmiotowej
uchwały
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie powyższej uchwały.
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