
Projekt

z dnia  22 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzyworzece

Na podstawie  art. 18. ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130 ) oraz art.89 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z końcem roku szkolnego 2017/2018 t. j. z dniem 31 sierpnia 
2018 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece obejmującej 
…………... poprzez utworzenie w miejscowości Chotów jej filii obejmującej klasy I - IV wraz z oddziałem 
przedszkolnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szewczyk
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ust 1 i ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
szkoła publiczna może być przekształcona przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po
zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu.
Organ prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić
o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty.

Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać
przekształcona po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Celem przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chotowie jest utworzenie w miejsce dotychczasowej szkoły
ośmioletniej, szkoły obejmującej klasy I — IV.

Główną przesłanką uzasadniającą rozpoczęcie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chotowie są
ograniczone możliwości lokalowe do funkcjonowania szkoły ośmioletniej. Jako szkoła filialny będzie miała
zapewnione profesjonalne zarządzanie placówką oraz odpowiednie wsparcie pedagogiczne dla uczniów.

Po przekształceniu Szkoły Podstawowej w Chotowie Gmina Mokrsko zapewni uczniom z przekształconej
placówki możliwość kontynuowania nauki w ramach klas V — VIII w Szkole Podstawowej w
Krzyworzece, do której uczniowie będą dowożeni.

Celem formalnego zainicjowania procesu przekształcenia szkoły niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy

Mokrsko uchwały o zamiarze przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie.
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