Projekt
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w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej SzkoĘ Podstawowej w Kątach Opolskich poprzez

likrvidację podporządkowanej jej organizacyjnie SzkoĘ Filialnej w Przyworach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
|J, z20l8 r. poz.994 ze zm.), art,29 ust.

Prawo oświatowe (Dz. U.

z

l pkt

1 oraz art.89 ust.

l

i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

2018 r. poz. 996 ze zm.), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co

następuje:

§1.
Zamierza się

z dniem 31 sierpnia 2019 r. przeksńałció Publiczną Szkołę Podstawową w

Kątach

Opolskich poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Prąrworach,
zwaną dalej,,Szkołą".

§2.
Obwód Szkoły ulega zmianie i obejmuje miejscowości Przywory, Kąty Opolskie, Miedziana.

§3.
Zobowiązuje się i upowaznia Wójta Gminy Tarnów Opolski do dokonania crynnościwynikających z
uŚtawy-Prawo oświatowe, 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 przeksźałcenia

SzkoĘ.

§4.
Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

r

Przewodniczący Rady Gminy

Rudolf urban

UZA§ADNIENIE
Uchwała o zarniarze przeksńńcenia szkoĘ ma charakter intenryjny. Jej podjęcie
Gminy, Tarnów Opolski jest wymogiem formalnym, wynikającym

2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U.

z

2018

r. poz. 996 ze zm.)

z

art. 89 ust.

l

stanowiącego,

i9z

ha

yzu.PĄ
14

gndnit

ż szkoła publiczna

prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostaó przeksńałcona

pnaz

organ

prowadący z końcem roku szkolnego po zawiadomieniu co najmniej na sześćmiesięcy przed
terminem przekształcenia szkoĘ

o

zamiarzę

jej przeksźałcenia rodziców uczniów lub uczniów w

przypadku szkoły dla dorosĘch, właściwegokuratora oświatyoraz organ wykonawcry JST właściwej

do prowadzenia danego typu szkół. Szkoła lub placówka prowadzona ptzez JST może być
przekształcona po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty,

Najważniejszą przesłanką i głównym moĘwem projektowanego przekształcęnia Publicznej

SzkoĘ Podstawowej w Kątach Opolskich poprzez likwidację szkoły filialnej w Przyworach jest
poprawa warunków ksźałcenia, wychowania i opieki oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych

warunków pobytu dzieci
organizacyjnej klas

I-

w

szkole. Szkoła Filialna

w

Przyworach jest szkołą o strukturze

III. Obecnie do szkoĘ nie uczęszczają uczniowie. Szkoła Filialna w

Pr4łvorach mieścisię w budynku wielofunkcyjnym w Prryworach, w którym znajduje się również

Filia Gminnego OśrodkaKultury, bank

i

przychodnia, Warunki nauki są na niskim poziomie.

Pomieszczenia, które mają byó zajmowane przez Szkołę, ze wzg|ędów technicznych nie są należycie
odgrodzone od innych pomieszczeń tego budynku. Powyższe powoduje,

iż osoby postronne

mają

łatwy dostęp do pomieszczeń szkoĘ, a co powaźnie zmniejsza poziom bezpieczeństwa dzieci. Po
ostatnich kontrolach Inspekcji Sanitarnej

i Kuratorium Oświaty w Opolu, Gmina Tarnów Opolski

otrzymŃa wiele zaleceń pokontrolnych dot. m in. braku ogrodzenia, konieczności dostosowania toalet
do potrzeb dzieci, wymiany stolarki okiennej, instalacji co, oświetlenia wraz z instalacją elekul,czną.

Pomimo wykonywania aktualnie remontu przedmiotowego budynku, ze rłzgl$órv technicznl,ch
i funkcjonalnych nie sposób będzie zapewnić wl,konanie rłsn,stkich nieńędnl,ch roztł-ilz:ń celem

i zaplecza naukorło$daĘcaegr-.
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w spokojnej okolicy,

z

dala od ruchu ulicznego. Posiada on przestronne zamknięte podwórko, plac

zabavł z nowymi urządzeniami oraz boisko szkolne.

W budynku tej szkoły znajduje się

wydawania posiłków. Szkoła ta ma bardzo dobre zaplecze techniczne

i

punkt

dydaktyczne oraz wysoko

wyszkoloną kadrę pedagogiczną. W latach 2017-2018 budynki Publicznej Szkoły Podstawowej w
Kątach Opolskich tj. budynek szkoły w Kątach Opolskich i Przyworach przeszły gruntowne remonty,
zapewniające komfortowe, bezpieczne

i higieniczne warunki do nauki i ronvoju dzieci.

Odległośó

miejscowościPrzywory do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich to zaledwie 3 km.
Organ prowadzący zapewni dowóz uczniów z miejscowości Przywory do szkoły w Kątach Opolskich.

Co ważne, obecnie dzieci mieszkające w Prryworach od IV klasy kontynuowĄ edukację już w
Kątach Opolskich, zaśedukację gimnazjalną rozpoczynĄ w Przynvorach, podobnie jak uczniowie
z miejscowości Kąty Opolskie i Miedziana.

Obecna kadra nauczycielska orźv pracownicy obsfugi Szkoły Filialnej w Prryworach znależli
zatrudnienie w Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich.

W miejscowości Prrywory funkcjonuje Filia Gminnego OśrodkaKultury, który
zajęcia popołudniowe dla dzieci

oferuje

imłodzieĘ, a budynek szkoĘ filialnej pozostanie w zasobach Gminy

Tarnów Opolski i nadal będzie słuĘłcelom użytecznościpublicznej.

Mając powyższe na uwadze samorząd Gminy Tarnów Opolski umał za celowe i racjonalne
podjęcie uchwaĘ intencyjnej w sprawie zamiaru przeksźałcenia Publicznej SzkoĘ Podstawowej

Kątach Opolskich poprzez likwidację podporządkowanej

jej

organizacyjnie SzkoĘ Filialnej w

Przyrvorach. Ostateczna decyzja o przeksńałceniu wymagaó będzie odrębnej uchwały Rady Gminy
Tarnów Opolski.

