
 
 

UCHWAŁA NR V/22/2015 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 26 lutego 2015 r. 
 

w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacji Szkoły Filialnej we Wziąchowie 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 59 ust. 1, 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
§ 1.1. Podejmuje się zamiar obniżenia stopnia organizacji z końcem roku szkolnego 
2014/2015 tj. z dniem 31 sierpnia 2015 r. Szkoły Filialnej we Wziąchowie. 
2. W przypadku obniżenia stopnia organizacji, o której mowa w ust. 1 uczniowie aktualnie 
uczęszczający do klasy II naukę w klasie III będą kontynuować w Szkole Podstawowej  
im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli. 
 
§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Pogorzeli do dokonania czynności niezbędnych 
do przeprowadzenia procesu obniżenia stopnia organizacji Szkoły Filialnej we Wziąchowie, 
w szczególności do zawiadomienia o zamiarze obniżenia stopnia organizacji szkoły rodziców 
uczniów i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty o wydanie stosownej opinii dotyczącej obniżenia stopnia organizacji 
Szkoły Filialnej we Wziąchowie. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała: 
Marlena Kalbarczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do UCHWAŁY NR V/22/2015 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 
z dnia 26 lutego 2015 r. 

 
w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacji Szkoły Filialnej we Wziąchowie 

 
 
Obniżenie stopnia organizacji Szkoły Filialnej we Wziąchowie nastąpi ze względu  
na bardzo małą liczbę uczniów w I, II i III klasie, oraz wysokie koszty utrzymania szkoły. 
 
1. W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 naukę w tej szkole pobiera 21 uczniów, a prognozy 
demograficzne na kolejne lata szkolne kształtują się następująco: 
 

klasa rok szkolny I II III 
liczba uczniów 

w szkole 
2015/2016 7 5 9 21 
2016/2017 5 7 5 17 
2017/2018 10 5 7 22 
2018/2019 9 10 5 24 
2019/2020 7 9 10 26 
2020/2021 8 7 9 24 

 
Przedstawiona powyżej tabela sporządzona została na podstawie danych wg miejsca 
zameldowania dziecka, ale jak wskazuje, tabela poniżej dzieci z obwodu Szkoły Filialnej we 
Wziąchowie realizują obowiązek nauki w innych placówkach przedstawia to tabela poniżej: 
 

klasa rok szkolny liczba uczniów w szkole 
I II III 

powinno być 7 12 7 
jest 5 9 7 2014/2015 

uczniowie z obwodu poza szkołą 2 3 0 
 
 
2. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli w roku szkolnym 2015/2016 
przyjmie uczniów do klasy III, co nie spowoduje zwiększenia ilości klas III, a liczba uczniów  
w oddziale nie przekroczy 21. 
 
3. W wyniku projektowanych zmian nauczyciele nie stracą zatrudnienia.  
 
4. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli posiada bardzo dobrze 
wyposażone sale  dydaktyczne, pracownie komputerowe, dostęp do sieci Internet, halę 
sportową, bibliotekę z bogatym księgozbiorem, gabinet pedagoga szkolnego, stołówkę oraz 
świetlicę. 
Gmina zapewnia uczniom bezpłatny transport autobusami z opieką w czasie dowozu. 
 
 
 
 


