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w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej SzkoĘ Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Tarnowie Opolskim poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie SzkoĘ Filialnej
w kosorowicach

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dr.

U.zż018 r. poz.994zezm.),art.29

ust,

l pkt

1) orazart.89 ust. 1 i 9 ustawy

zdnia 14 grudnia2016

r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 zę zm.), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co
następuje:

Zamierza się z dniem

3l

§1.
sierpnia 2019 r. przeksźałcićPubliczną Szkołę Podstawową im. Mikołaja

Kopernika w Tarnowie Opolskim poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie SzkoĘ
Filialnej w Kosorowicach, zwanej dalej ,,Szkołą".

§2.
Obwód Szkoły ulega zmianie i obejmuje miejscowości Tarnów Opolski, Kosorowice i Walidrogi.

§3.
Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Tarnów Opolski do dokonania czynności wynikających z
ustawy-Prawo oświatowe, niezbędnych do przeprowadzenia przeksńałcenia SzkoĘ w sposób wskazany

w § 1, aw szczególności do zawiadomienia o zamiarze przeksźałcenia Szkoły Opolskiego Kuratora
OŚwiaĘ, a także do wystąpienia do Opo|skiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie przeksźałcenia

SzkoĘ.
§4.
Wykonanie

uchwĄ powierza

się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§5.
Uchwała wchodzi w

Ącie

z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rudolf urban

UZASADNIENIE
Uchwała o zamiarze przeksńałcenia szkoły ma charakter intencyjny. Jej podjęcie przez Radę
GminY Tarnów Opolski jest wymogiem formalnym, wynikaj ąaym z art. 89 ust.

2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U.

z

l

2018 r. poz. 996 ze zm.) stanowiącego,

i9

z

dnia 14 grudnia

lż szkoła publiczna

Prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać przeksńałcona przez organ
Prowadzący z końcem roku szkolnego po zawiadomieniu co najmniej na sześó miesięcy przed terminem

Przeksźałcenia szkoły o zamiarze jej przeksńałcenia rodziców uczniów lub uczniów w przypadku

szkoĘ dla dorosĘch, właściwegokuratora oświaty oraz organ wykonawczy JST właściwejdo
Prowadzenia danego typu szkół. Szkoła lub placówka prowadzona przez JST może być przeksńałcona
po zasięgnięciu opinii kuratora oświa§.

Najważniejszą przesłanką i głównym moĄlwem projektowanego przekształcenia Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim poprzezlikwidację szkoły filialnej

w

Kosorowicach jest poprawa warunków kształcenia, wychowania

i

opieki oraz zapewnienia

bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole. Szkoła Filialna w Kosorowicach jest
szkołą o strukturze organizacyjnej klas l - III. Obecnie do szkoły nie uczęszczają uczniowie. Wszyscy
rodzice zdecydowali się zapisać swoje dzieci do szkoĘ macierzystej tj. Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim. Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim oferuje
zdecydowanie lepsze warunki nauki tzn. jest wyposźona w sa|ę gimnastyczną, stołówkę szkolną,
Świetlicę, bibliotekę. Uczniowie mogą korzystaó z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, świetlicy,

PomocY logoPedy czy pedagoga szkolnego. Budynek szkoły w Tarnowie Opolskim przeszedł
gruntowną modernizację. Warunki nauki w szkole filialnej budzą zastrzeżenia Sanepidu, a budynek
wYmaga natYchmiastowych, kosźownych remontów. Wymiany |ub modernizacji wymaga stolarka
okienna, podłogi, schody, insta|acja co, oświetlenie wraz z instalacją elektryczną, kanalizacyjna. Dach

Przecieka, a caĘ budynek wymaga termomodernizacji. Remont budynku wiążę się

z

wysokimi

nakładami finansowymi, których Gmina Tarnów Opolski samodzielnie nie jest w stanie sfinansować.
OdległoŚĆ miejscowości Kosorowice do Publicznej SzkoĘ Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w

Tarnowie Opolskim to zaledwie 2 km. Organ prowadzący zapewni dowóz uczniów z miejscowości
Kosorowice do szkoły w Tarnowie Opolskim.
Obecna kadra nauczycielska oraz pracownicy obsługi znależli zatrudnienie w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim,

W miejscowości Kosorowice funkcjonuje Filia Gminnego Ośrodka Kultury, który

oferuje

zajęcia popołudniowe dla dzięci i młodzieĄ,

Mając powyższe na uwadze samorząd Gminy Tarnów Opolski uznał za celowe i racjonalne
podjęcie

uchwĄ

intencyjnej w sprawie zamiaru przeksźałceniaPublicznej SzkoĘ Podstawowej im.

Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie

SzkoĘ Filia|nej w Kosorowicach. Ostateczna decyzja o przekształceniu wymagać będzie

odrębnej

uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski.
Budynek szkoły filialnej pozostanie w zasobach Gminy Tarnów Opolski i nadal będzie słuzył
celom ułtecznościpublicznej.

