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Projekt

RADY GMINY TARNOW OPOL§KI

z dnia.ł:,qi, 11:]..

w sprawie przekształcenia publicznej szkoły podstawowej w kątach opolskich
poprzez likwidacj ę pod porząd kowanej j ej organizacyj nie

SzkoĘ Filiatnej w Prąnvorach

Na Podstawie art, 18 ust. 2 pkt 9lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj,Dz,U,z2018r,PoZ.994zezm.),art.29 ust. 1 pkt. 1 orazart.89 ust. 1 i 9 ustawy zdnia14 grudnia
2016 r, Prawo oŚwiatowe (Dz. U. z2018 r. poz.996 zezm.), Rada Gminy Tarnów opolski uchwala, co
następuje:

§1.Z dniem 3l sierPnia 2019 r.Przeksżałca się Pub|ic"zną Szkołę Podstawową w Kątach opolskich poprzez
likwidację PodPorządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w przyrłrorach, zwanej dalej ,,Szkołą,,.

§2.wykonanie uchwĄ powierza się wójtowi Gmini Tarnów opo|ski.

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rudolf urban

§3.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art,89 ust.1 ustawy z dnia l4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018 poz.996 ze

zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący

szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole

Publicznej tego samego łpu, a także ksźałcącej w tym samym lub zblizonym zawodzie. Organ

Prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o

zamiarze likwidacji szkoĘ: rodziców uczniów ( przypadku szkoĘ dla dorosłych - uczniów), właściwego

kuratora oŚwiaĘ oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do

prowadzenia szkoł danego typu.

W dniu 28 sĘczniaż019 r. Rada Gminy Tarnów Opolski podjęła uchwałę Nr IV/33l20l9 w sprawie

zamiaru przeksźałcenia się Publicznej SzkoĘ Podstawowej w Kątach Opolskich poprzez likwidację

podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Prłrvorach.

Organ prowadzący pismem Nr 0ś.442.1.2019 z dnia 3l stycznia 2019 r. zwrocił się do Opolskiego

Kuratora Oświaty w Opolu o wydanie opinii w sprawie zamiaru przeksńałcenia się Publicznej Szkoły

Podstawowej w Kątach Opolskich poprzez likwidację podporądkowanej jej organizacyjnie SzkoĘ
Fi|ialnej w Przyworach.

Opolski Kurator Oświaty w Opolu postanowieniem nr WRE.542.19.2019 z dnia 06 marca 20|9 t.

pozytyrvnie zaopiniował zamiar przeksńałcenia się Publicznej SzkoĘ Podstawowej w Kątach

Opolskich poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Przyworach.

Rodzice uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich oraz SzkoĘ Filialnej w

Przyworach zostali skutecznie poinformowani w ustawowym terminie.

Główną przesłanką uzasadniającą przeksźałcenie Publicznej SzkoĘ Podstawowej w Kątach Opolskich

poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie SzkoĘ Filialnej w Przyworach jest poprawa

warunków kształcenia, wychowania i opieki orazzapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków

pobytu dzieci w szkole. Budynek Publicznej SzkoĘ Podstawowej w Kątach Opolskich jest

przystosowany do nauczania mĄch dzieci w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Budynek ten jest

naleĄlcie ogrodzony i zabezpieczony, a także posadowiony w spokojnej okolicy, z dala od ruchu

ulicznego. Posiada on przestronne zamknięte podwórko, plac zabaw z nowymi urządzeniami oraz

boisko szkolne. W budynku tej szkoły znajduje się punkt wydawania posiłków. Odległośó pomiędry

szkołamito zaledwie 3 km, a organ prowadzący zapewni dowóz dzieci do szkoĘ.

Z dniem 3 1 sierpnia ż019 r, ptzeksńńcasię Publiczną Szkołę Podstawową w Kątach Opolskich poprzez

likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie szkoĘ Filialnej w przyworach.


