UCHWAŁA NR XXXV/202/2017
RADY GMINY W ZAKRZEWIE
z dnia 10 marca 2017 r.
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016,
poz. 446, z późn.zm.) oraz art.59, ust. 1.2 i 3, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn.zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego
Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2017 roku likwiduje się Publiczną Szkołę Podstawową w Janiszewie.
2. Uczniowie zlikwidowanej szkoły od dnia 1 września 2017 roku realizować będą naukę w Publicznej Szkole
Podstawowej w Bielisze.
§ 2. Majątek zlikwidowanej szkoły przejmuje organ prowadzący - Gmina Zakrzew.
§ 3. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Zakrzew, z wyjątkiem dokumentacji
przebiegu nauczania, którą należy przekazać Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Roman Stępień
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UZASADNIENIE

Zgodnie z at. 59 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z pózn.
zn.) szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego,
po zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego
samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem
likwidacji,
zawiadomić
o
zamiarze
likwidacji
szkoły:
rodziców
uczniów
i właściwego kuratora oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej
do prowadzenia szkół danego typu, a także związki zawodowe.
Gmina Zakrzew wypełniła dyspozycje wykonanego na wstępie art. 59 ust. 1i2 ustawy
o systemie oświaty.
W dniu 12 grudnia 2016r. Rada Gminy w Zakrzewie podjęła uchwałę Nr XXIX/175/2016
w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie. O uchwale został
zawiadomiony organ wykonawczy – Wójt Gminy.
Organ prowadzący pismem znak SO.4421.5.2017 z dnia 18 stycznia 2017 zwrócił się do
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie o wydanie pozytywnej opinii w sprawie
likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie.
Mazowiecki Kurator Oświaty pismem znak:DRA.542.60.2017.MN z dnia 1 marca 2017r.
wyraził pozytywną opinię w sprawie zamiany likwidacji przez Radę Gminy w Zakrzewie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie.
Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Zakrzewie pismem MOZNP71/2017r. nie
wyraził sprzeciwu w sprawie zamiaru likwidacji tej szkoły.
Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Janiszewie
o zamiarze likwidacji szkoły zostali powiadomieni na zebraniu rodziców w dniu 12 stycznia 2017r.
Do rodziców nieobecnych na zebraniu wysłano informację listami poleconymi
ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Likwidacja Publicznej Szkole Podstawowej w Janiszewie spowodowana jest złym stanem
technicznym budynku szkolnego, co spowodowało podjęcie decyzji o budowie nowego obiektu
szkolnego w miejscowości Bielicha.
Po dokonaniu zmian uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie będą
kontynuować naukę w nowym obiekcie szkolnym w Bielisze. Gmina Zakrzew zapewni bezpłatny
dowóz oraz opiekę podczas przejazdu uczniów do szkoły w Bielisze.
Szkoła w Bielisze to nowoczesny obiekt oświatowy – to nowoczesny obiekt oświatowy,
spełniający najnowsze standardy dla tego typu obiektów. Szkoła posiada 12 sal dydaktycznych, salę
informatyczną, świetlicę szkolną, salę gimnastyczną.
Obiekt planuje się wyposażyć we wszystkie niezbędne meble, sprzęt elektroniczny,
nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Na ten cel w budżecie Gminy Zakrzew na rok 2017 zaplanowano środki finansowe
w kwocie 500.000 zł. W szkole zostanie też zorganizowany punkt wydawania posiłków
z odpowiednim zapleczem gastronomicznym. Uczniowie szkoły w Bielisze będą mieli zapewnione
bezpieczne dojście do szkoły, gdyż autobusy dowożące uczniów od strony Janiszewa zatrzymują
się w specjalnie zaprojektowanej zatoce autobusowej na terenie działki szkolnej.
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