
UCHWAŁA NR XVI/  136  /2020
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły filialnej w Zalesiu wchodzącej w skład  Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Borku Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.)  Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji Szkoły filialnej w Zalesiu  o strukturze klas I, II, III, przyporządkowanej 
organizacyjnie do Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. z końcem roku szkolnego 
2019/2020, tj. z dniem 31 sierpnia 2020 r. 

§ 2. Uczniowie zlikwidowanej Szkoły filialnej w Zalesiu, będą realizować obowiązek szkolny w Szkole 
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp., również wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, 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. Uchwała o zamiarze likwidacji jest uchwałą intencyjną, pozwala na rozpoczęcie procedury
informowania zainteresowanych stron oraz opiniowania i uzgadniania stanowisk.Organ
prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji
zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz
właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu. Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę
samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora
oświaty.
Ze względu na małą liczbę dzieci z poszczególnych roczników w szkole filialnej od trzech lat nie
funkcjonuje żaden oddział klasowy. Dzieci uczęszczają do szkoły macierzystej -Szkoły
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.

Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp., wraz ze Szkołą
filialną im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie i Szkołą filialną w Zalesiu należą
miejscowości: miasto Borek Wlkp., Bruczków, Brześnica (Gmina Dolsk), Cielmice nr 11 i 12,
Dąbrówka, Dorotów, Frasunek, Grodnica, Jawory, Jeżewo, Karolew, Koszkowo. Liż, Osówiec,
Siedmiorogów Pierwszy, Skoków, Skokówko, Stawiszyn, Strumiany, Studzianna, Trzecianów,
Trzecianów Osiedle, Ustronie, Wroniny, Wycisłowo, Wygoda, Zacisze, Zalesie, czyli jest to ten
sam obwód. Organ prowadzący zapewnia uczniom bezpłatny dowóz do szkoły w Borku Wlkp. Z
uwagi na czynnik demograficzny od 3 lat nie funkcjonuje w Szkole filialnej w Zalesiu żaden
oddział klasowy. Oprócz czynnika demograficznego wpływ ma również posyłanie dzieci przez
rodziców do szkoły podstawowej w pobliskim Szelejewie. Pozostali rodzice posyłają swoje dzieci
od 3 lat do Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim. Dzięki temu
uczniowie mają szerszy dostęp do wydarzeń kulturalnych na terenie miasta oraz imprez
organizowanych przez szkołę. Należy również zwrócić uwagę na korzyści wynikające z
uspołecznienia. Dzieciom funkcjonującym w większej grupie łatwiej będzie dostosować się w
dorosłym życiu do istniejącej rzeczywistości i pokonywać napotkane trudności. Ważnym
elementem pracy szkoły jest doradztwo zawodowe, które łatwiej będzie realizować w mieście. Z
powyższego względu podjęcie uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały został skierowana do zaopiniowania do organizacji związkowych zrzeszających

nauczycieli. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna pozytywna opinia ze strony Związku

Nauczycielstwa Polskiego O/Borek Wielkopolski, będącego podmiotem upoważnionym do

reprezentowania Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
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