Uchwała nr XXVII/349/2017
Rady Gminy Szemud
z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Donimierzu wchodzącej w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) oraz art. 59 ust. 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy
z dnia z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2016 r. poz. 1943 z późn. zmianami )
Rada Gminy Szemud uchwala, co następuje:

§1
Z dniem 31 sierpnia 2017 roku tj. końcem roku szkolnego 2016/2017 zamierza się zlikwidować

Szkołę Filialną w Donimierzu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Szemudzie.

§2
Uczniowie uczęszczający do Szkoły Filialnej w Donimierzu będą kontynuować naukę w Szkole
Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie,
ul. Szkolna 4, 84 – 217 Szemud w ramach oddziałów już tam funkcjonujących lub jej filiach.
§ 3.
Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Szemud do dokonania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia procesu likwidacji szkoły, w szczególności do: zawiadomienia o zamiarze likwidacji
rodziców uczniów Szkoły Filialnej w Donimierzu, Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz wystąpienie
do Pomorskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii dotyczącej likwidacji szkoły.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r.
poz. 1943 z późniejszymi z zmianami ) można dokonać przekształcenia szkoły lub placówki.
Jednakże zastosowanie ma procedura tożsama jak przy likwidacji szkoły jednakże przy
ograniczeniu podmiotowości.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku
szkolnego po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej
szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest zobowiązany co najmniej 6
miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić rodziców uczniów, właściwy organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego o zamiarze likwidacji szkoły oraz uzyskać
opinię właściwego kuratora oświaty.
Uzasadnienie faktyczne:
Szkoła Filialna w Donimierzu mieści się w budynku, którego stan techniczny tylko
warunkowo pozwala na funkcjonowanie placówki. Obecnie do szkoły dowożeni są uczniowie
z obwodu Szkoły Podstawowej w Szemudzie. Uczniowie Szkoły Filialnej w Donimierzu są
regularnie dowożeni do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Szemudzie, aby mieć możliwość
korzystania z zajęć dydaktycznych w pracowni komputerowej, na sali gimnastycznej, jak
również ze stołówki oraz świetlicy szkolnej.

Planowana rozbudowa Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Szemudzie i oddanie do użytku nowopowstałej inwestycji ma na celu
zwiększenie i polepszenie warunków do nauki m.in. przez uczniów obecnie uczęszczających
do Szkoły Filialnej w Donimierzu.

