
Projekt 

UCHWAŁA NR …………………… 

z dnia ………………………….. r. 

 

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Tarnowie Opolskim poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej 

w Kosorowicach  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 59 ust.1, 2 i 6 w związku z art. 5c pkt 1) ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 

Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2017 r. przekształcić Publiczną Szkołę Podstawową im. Mikołaja 

Kopernika w Tarnowie Opolskim poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły 

Filialnej w Kosorowicach, zwanej dalej „Szkołą”. 

 

§ 2. 

Uczniom Szkoły Filialnej w Kosorowicach zapewnia się możliwość kontynuacji nauki w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim. 

 

§ 3. 

Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Tarnów Opolski do dokonania czynności wynikających 

z ustawy o systemie oświaty, niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia Szkoły w sposób 

wskazany w § 1, a w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Szkoły Opolskiego 

Kuratora Oświaty, a także do wystąpienia do Opolskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie 

przekształcenia Szkoły. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Rudolf Urban 

 



UZASADNIENIE 

 

Uchwała o zamiarze przekształcenia szkoły ma charakter intencyjny. Jej podjęcie przez Radę 

Gminy Tarnów Opolski jest wymogiem formalnym, wynikającym z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) stanowiącego, iż szkoła 

publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana przez 

organ prowadzący z końcem roku szkolnego po zawiadomieniu co najmniej na sześć miesięcy przed 

terminem ich likwidacji o zamiarze likwidacji rodziców uczniów lub uczniów w przypadku szkoły dla 

dorosłych, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy JST właściwej do prowadzenia danego 

typu szkół. Szkoła lub placówka prowadzona przez JST może być zlikwidowana po zasięgnięciu opinii 

kuratora oświaty, a także, zgodnie z aktualnym orzecznictwem NSA, przy zamiarze likwidacji lub 

likwidacji szkoły, wymagana jest opinia związków zawodowych funkcjonujących w oświacie. 

Szkoła Filialna w Kosorowicach jest szkołą o strukturze organizacyjnej klas I - III. Obecnie w 

szkole uczą się dzieci w klasie II i III (łącznie 24 dzieci). Klasa II jest klasą łączoną, do której uczęszcza 1 

pierwszoklasista. W roku szkolnym 2017/18 w szkole filialnej nie powstanie klasa I, ponieważ wszyscy 

rodzice (4 dzieci) zdecydowali się zapisać swoje dzieci do I klasy szkoły macierzystej tj. Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim. Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim 

oferuje lepsze warunki nauki tzn. jest wyposażona w salę gimnastyczną, stołówkę szkolną, świetlicę, 

bibliotekę. Uczniowie mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, pomocy logopedy czy 

pedagoga szkolnego. Warunki nauki w szkole filialnej budzą zastrzeżenia Sanepidu, a budynek wymaga 

natychmiastowych, kosztownych remontów. Wymiany lub modernizacji wymaga stolarka okienna, 

instalacja co, oświetlenie wraz z instalacją elektryczną, kanalizacyjna. Przez kolejne dwa lata w szkole 

będzie uczyła się tylko jedna klasa z jednym nauczycielem. Organizacja pracy szkoły oraz zapewnienie 

bezpiecznych warunków nauki w takiej sytuacji jest prawie niemożliwe. Odległość miejscowości 

Kosorowice do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim to 

zaledwie 2 km. Organ prowadzący zapewni dowóz uczniów z miejscowości Kosorowice do szkoły w 

Tarnowie Opolskim.  W celu ograniczenia skutków likwidacji szkoły filialnej organ prowadzący zapewni 

przeniesienie obecnej klasy II wraz z nauczycielem prowadzącym do Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, tak aby do zakończenia III klasy uczniowie szkoły filialnej 

pozostali ze swoimi koleżankami i kolegami oraz ze swoim nauczycielem. Zmianie ulegnie jedynie 

miejsce nauki.   

 

 


