
 
UCHWAŁA NR VI/33/2015 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 
z dnia 26 marca 2015 r. 

 
w sprawie 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. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przekształca się  
z dniem 31 sierpnia 2015 r. Szkołę Filialną we Wziąchowie o strukturze organizacyjnej 
obejmującej klasy I-III w Szkołę Filialną we Wziąchowie o strukturze organizacyjnej 
obejmującej klasy I-II.  
2. W Szkole Filialnej we Wziąchowie z dniem 31 sierpnia 2015 r. likwiduje się klasę III  
i przenosi się ją do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała: 
Marlena Kalbarczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do UCHWAŁY NR VI/33/2015 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 
z dnia 26 marca 2015 r. 

 
w sprawie obniżenia stopnia organizacji Szkoły Filialnej we Wziąchowie 

 
   W dniu 26 lutego 2015 r. Rada Miejska w Pogorzeli podjęła uchwałę  Nr V/22/2015  
w sprawie: zamiaru obniżenia stopnia organizacji Szkoły Filialnej we Wziąchowie.   
Główną przesłanką obniżenia stopnia organizacji Szkoły Filialnej we Wziąchowie jest bardzo 
mała liczba uczniów oraz wysokie koszty utrzymania szkoły. 
Uczniowie naukę w klasie III będą kontynuować w Szkole Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Pogorzeli, która ma 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. 
   Podjęte działanie przez organ prowadzący jest zgodne z 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.). Gmina Pogorzela rozpoczynając procedurę przekształcenia z dniem  
31 sierpnia 2015 r. Szkoły Filialnej we Wziąchowie o strukturze organizacyjnej obejmującej 
klasy I-III w Szkołę Filialną we Wziąchowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy  
I-II, wypełniła dyspozycje art. 59 ustawy o systemie oświaty poprzez: 
1. W dniu 13 lutego 2015 r. w Szkole Filialnej we Wziąchowie odbyło się zebranie rodziców 

uczniów uczęszczających do szkoły, mające na celu poinformowanie rodziców o zamiarze 
obniżenia stopnia organizacji Szkoły Filialnej we Wziąchowie.  
Z odbytego zebrania został sporządzony protokół i lista obecności rodziców w nim 
uczestniczących. 

2. Podjęcie 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, której 
uzasadnienie zawierało szczegółowy opis przyczyn podjęcia decyzji o obniżeniu stopnia 
organizacji, zapewnienie uczniom kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej  
im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli, zapewnienie bezpłatnego dowozu uczniów, sytuację 
zatrudnionych w tej szkole nauczycieli. 

3. Pisemne imienne poinformowanie rodziców uczniów o zamiarze obniżenia stopnia 
organizacji Szkoły Filialnej we Wziąchowie. 

4. Przekazanie Uchwały Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 lutego 2015 r. 
w sprawie: obniżenia stopnia organizacji Szkoły Filialnej we Wziąchowie 
Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty i uzyskanie opinii pozytywnej pismem  
Nr WOSiP.542.54.2015 z dnia 12 marca 2015 r.  

5. Przekazanie projektu 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 
Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Pogorzeli z prośbą o wydanie opinii  
w przedmiotowej sprawie. Nie przedstawiono opinii w wyznaczonym terminie. 

 
 
 


