
UCHWAŁA NR IV/23/19
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Nowych Świerczynach.

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996 z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018r., poz. 994 z późn. zm.2)) Rada Gminy Bartniczka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2018/2019, tj. z dniem 31 sierpnia 2019 r. 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Nowych Świerczynach.

2. Przyczyna zamiaru likwidacji Szkoły zawarta jest w uasadnieniu do uchwały.

§ 2. 1. Uczniom likwidowanej Szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka .

2. Obwód dla uczniów likwidowanej szkoły zostanie określony odrębną uchwałą.

§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Bartniczka do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji Szkoły rodziców uczniów 
i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
w celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły i właściwych organizacji związkowych 
w celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203 oraz z 2018 r. 
poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, 
poz. 1432 i poz. 2500.

Id: EF83BCD7-1C27-4418-A666-7655D23C9770. Uchwalony Strona 1



Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest naturalną konsekwencją Uchwały Nr XXII/145/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia
22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
(Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz 1233), zgodnie z którą po zakończeniu okresu przejściowego od
1 września 2019 r. zaplanowano utworzenie ośmioletniej szkoły podstawowej w Jastrzębiu wraz z filią szkoły
w Nowych Świerczynach. Niniejszy projekt uzyskał pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiego Kuratora
Oświaty.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996 z późn. zm.) szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana
z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania
nauki w innej szkole publicznej tego samego typu.

Organ prowadzący zobligowany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanej likwidacji,
zawiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Procedura likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r. Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach rozpoczyna
się od podjęcia uchwały intencyjnej, wyrażającej wymieniony wyżej zamiar. Uchwała ta jednocześnie
upoważnia Wójta Gminy Bartniczka do dalszego postępowania przewidzianego w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Wobec powyższego, zawiadomienie o zamiarze likwidacji Szkoły
Podstawowej w Nowych Świerczynach w obecnej strukturze organizacyjnej podmiotów wymienionych
powyżej, nastąpi na podstawie niniejszej uchwały w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2019 r.

Uczniowie ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach będą mogli kontynuować naukę
w bardzo dobrych warunkach w planowanej do utworzenia z dniem 01.09.2019 r. Szkole Podstawowej
w Jastrzębiu w miejscu dotychczasowego gimnazjum. Ponadto w trosce o najmłodszych uczniów oraz dalszego
utrzymania budynku po zlikwidowanej szkole przewiduje się utworzenie filii tejże szkoły dla klas 1-3 wraz
z odziałem przedszkolnym w budynku szkolnym w Nowych Świerczynach.

Głównym czynnikiem decydującym o podjęciu tej uchwały jest fakt, że budynek szkolny znajdujący się
w Jastrzębiu posiada o wiele większą powierzchnię od budynku aktualnej Szkoły Podstawowej w Nowych
Świerczynach. Posiada znaczniej więcej izb lekcyjnych, 2 sale komputerowe, dużą salę gimnastyczną wraz
z zapleczem, bibliotekę szkolną w sąsiedztwie biblioteki publicznej oddzielne pomieszczenia dla sekretarki
i pedagoga szkolnego, duży pokój nauczycielski, dużą stołówkę dla uczniów, kilka pomieszczeń sanitarnych.
Znajdują się także wolne pomieszczenia chociażby na utworzenie gabinetu lekarskiego. Ponadto znajduje się
duże boisko sportowe, a także gminne plany budowy zespołu boisk sportowych o sztucznej nawierzchni. Przy
budynku szkolnym w Jastrzębiu znajduje się plac zabaw dla najmłodszych oraz siłownia zewnętrzna. Duża
różnica w wielkości budynków oraz w ilości pomieszczeń spowodowała, że od chwili powstania gimnazjum
w Jastrzębiu mieści się tam oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach oraz klasa VII
i VIII tej szkoły.

Również duże znaczenie na podjęcie takiej uchwały ma ilość uczniów zamieszkujących poszczególne
miejscowości, co w konsekwencji ma wpływ na ilość i odległość na dowożonych uczniów z miejsca
zamieszkania do szkoły i ich powrotu.

INFORMACJA O UCZNIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W NOWYCH ŚWIERCZYNACH

w roku szk. 2018/2019 uczęszcza 196 uczniów
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VI 5 3 1 2 2 3 1 2 2 7 28

VII 2 4 1 3 2 2 1 7 2 26
VIII 2 4 3 3 1 1 2 1 2 6 1 1 25
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17 25 3 8 16 13 6 11 23 3 3 65 1 2 196

Zgodnie z wyżej przedstawioną tabelą najwięcej uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej w Nowych
Świerczynach jest z sołectwa Jastrzębie – 70 uczniów (w tym: Jastrzębie – 65, Sokołowo – 3, Gołkówko – 2),
a także z miejscowości, z których przez Jastrzębie do tej szkoły trzeba przejechać tj. Komorowo – 23 uczniów
i Igliczyzna – 16 uczniów. Natomiast w przypadku likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach
i utworzeniu Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu wraz z filią w Nowych Świerczynach ilość przewożonych
uczniów z Nowych Świerczyn do Jastrzębia wyniosłaby w roku szkolnym 2019/2020 jedynie 18 uczniów.
Ponadto należy podkreślić, że obydwa budynki szkolne znajdujące się w Nowych Świerczynach i w Jastrzębiu
są od siebie oddalone w odległości – 3,6 km.

Nauczyciele z likwidowanej szkoły będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w pozostałych szkołach na terenie
gminy, a przede wszystkim w nowo utworzonej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu. Jest to rozwiązanie bardzo
korzystne dla nauczycieli likwidowanej szkoły, gdyż jednocześnie powstaje nowa jednostka dająca perspektywy
dalszego zatrudnienia dla pedagogów.

Należy również mieć na uwadze, że pierwotnie istniała już Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, która została
zlikwidowana w 2001 r. w związku z koniecznością utworzenia w tym budynku gimnazjum. Intencją Rady
Gminy jest powrót do stanu pierwotnego sprzed reformy w 2001 r.

Z uwagi na konieczność wdrożenia najbardziej optymalnej polityki oświatowej dostosowanej do możliwości
samorządu i warunków bazy lokalowej, troską o finanse publiczne, a przede wszystkim dobro uczniów,
uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach
z dniem 31 sierpnia 2019 r.
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