
UCHWLA Nr 136/XVII/12

RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

z dnia 20 lutego 2012r.

w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkory filialnej „Szkola Podstawowa w
Zarebach Filia w Lazie"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991
roku o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co nastepu je:

§1
Zawiadamia si§ o zamiarze likwidacji szkory filialnej „ Szkola Podstawowa w Zarebach Filia w
Lazie" wraz z oddzialem przedszkolnym.

§2
1.Przyczyna^ likwidacji jest bardzo mala liczba uczniow, powodujaca wysoki koszt

utrzymania placowki.
2. Likwidacja nastapi z dniem 31 sierpnia 2012r.

§3
Uczniom ze zlikwidowanej szkory zapewnia si? dowoz i mozliwosc kontynuowania nauki w
Szkole Podstawowej w Zarebach.

§4
Uchwal?niniejsza^nalezy przekazac Mazowieckiemu Kuratorowi Oswiaty oraz dyrektorowi szkory
w celu zapoznania rodzicow dzieci ucz§szczajacych do Szkoly Podstawowej w Zarebach Filii w
Lazie.

§5

Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
§6

Radca Prawny

eivandowski



Uzasadnienie

do uchwaly o zamiarze likwidacji szkoly filialnej „Szkofy Podstawowej w Zarebach filia w
Lazie" wraz z oddzialem przedszkolnym".

Potrzeba likwidacji filii wynika z faktu bardzo malej liczby dzieci, ktorych edukacja odbywala si?
w dwoch ubieglych latach w jednym oddziale, w obecnym roku szkolnym przy liczbie 12 uczniow
w dwoch oddzialach.

Liczba uczniow w poszczegolnych latach przedstawia si? nast?pujaco:
W roku szkolnym 2011/2012 -10 uczniow ( 2-pi?ciolatkow , 3 -I kl, 5 -III kl)

W roku szkolnym 12/13 ilosc uczniow przedstawialaby si? nast?pujaco:

klasa 0 I II III

Ilosc uczniow 2 0 3 0

Lacznie 5 uczniow

Wroku szkolnym 13/14

klasa 0 I II III

Ilosc uczniow 7 2 0 3

Lacznie 12 uczniow

W roku szkolnym 14/15

Klasa 0 I II III

Ilosc uczniow 4 7 2 0

Lacznie 13 uczniow.

Liczba uczniow w dalszych latach minimalnie wzrasta, jednakze nadal jest to niewielu uczniow , w
efekcie stan ponizej jednego oddzialu.

Po likwidacji szkoly filialnej uczniowie b?da^ kontynuowali nauk? w Szkole Podstawowej w
Zar?bach. Nie spowoduje to pogorszenia warunkow, a wr?cz przeciwnie zostana^ zapewnione
korzystniejsze: opieka w swietlicy, bogatsza oferta zaj?c edukacyjnych, baza sportowa, stolowka
szkolna, wykwalifikowana kadra, korzystanie z sali komputerowej. Przede wszystkim rezygnacja z
nauki w klasach laczonych wplynie pozytywnie na poziom ksztalcenia. Gmina zapewni dowoz i
zadba o opiek? w czasie transportu. Nie wplynie to na zwi?kszenie kosztow, gdyz dzieci ze
starszych klas sa^ dowozone do Zespolu Szkol w Zar?bach. Dzieci b?da^ mialy mozliwosc szybkiej
adaptacji w duzej szkole i pozniej kontynuacji nauki w Zespole Szkol. Samorzad gminy przy
konstrukcji i zatwierdzaniu w maju 2012r. projektow organizacyjnych placowek, b?dzie czynil
starania o zatrudnienie kadry pedagogicznej 2 etaty i obslugi 0,75 etatu z likwidowanej placowki.
W przypadku braku etatow nastaj»i rozwiazanie stosunku pracy i wyplacone odprawy.


