
Projekt

z dnia  6 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy
w Gogolinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) w związku z art. 39 ust. 7a ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe   Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Podejmuje się zamiar przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie 
o strukturze organizacyjnej obejmującej: klasy I -VIII, oddziały przedszkolne z siedzibą w Gogolinie, 
ul. Krapkowicka 141, filię z oddziałami klas I, II, III i oddziałami przedszkolnymi z siedzibą w Zakrzowie, 
ul. Mickiewicza 3 z dniem 31 sierpnia 2019 r. polegającego na zmianie lokalizacji realizacji zajęć dydaktyczno-
wychowawczych przez uczniów klas IV – VIII z budynku przy ul. Krapkowickiej 141 w Gogolinie do budynku 
przy ul. Szkolnej 27 w Gogolinie.

§ 2. Planowane przekształcenie nie zmienia dotychczasowej struktury organizacyjnej Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie, która nadal pozostaje ośmioletnią szkołą podstawową 
o strukturze organizacyjnej obejmującej: klasy I -VIII, oddziały przedszkolne z siedzibą w Gogolinie, 
ul. Krapkowicka 141, filię z oddziałami klas I, II, III i oddziałami przedszkolnymi z siedzibą w Zakrzowie, 
ul. Mickiewicza 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Gogolinie

Piotr Czok
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rada gminy ustala plan
sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice
obwodów publicznych szkół podstawowych. Dotychczas obowiązująca sieć ustalona na okres
przejściowy w związku z reformą ustroju szkolnego obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2019 r. Przed
podjęciem nowej uchwały dotyczącej sieci szkół należy dokonać przekształcenia Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie z siedzibą przy ul. Krapkowickiej 141
polegającego na zmianie lokalizacji realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów klas
IV- VIII w budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 27. Z dniem 1 września 2019 r. z mocy
prawa dotychczasowy Zespół Szkół, w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum im. Alberta
Einsteina i Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej przekształci się w Liceum
Ogólnokształcące, ponieważ z tym dniem likwidacji ulega gimnazjum. W trzykondygnacyjnym
budynku pozostaną tylko klasy liceum i to w liczbie kilku oddziałów, które zajmować będą tylko
drugie piętro obiektu. Uchwała o zamiarze przekształcenia wynika z art. 39 ust 7a ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., a został wprowadzony
nowelizacją ww. ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy –Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245). Wprowadzono
w art. 39 ust. 7a, który mówi, że w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły i należy stosować przepisy art. 89
dotyczące przekształcenia. Dokonanie przekształcenia jest niezbędne do prawidłowego planowania
procesu edukacyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Gogolinie.

W roku szkolnym 2016/2017 do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie uczęszczało
220 uczniów do 11 oddziałów i funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 43
dzieci. Szkoła dysponuje 9 salami lekcyjnymi, 1 pracownią komputerową, jedną salą świetlicową
i 2 salami przedszkolnymi. Wówczas już szkoła miała problem z pomieszczeniem wszystkich
uczniów w budynku szkoły. W kolejnym roku szkolnym 2017/2018 nastąpił dalszy wzrost liczby
uczniów, do szkoły uczęszczało 243 uczniów, a liczba oddziałów zwiększyła się do 12, pojawił się
problem z umieszczeniem wszystkich uczniów w szkole. Obecnie do placówki uczęszcza 272
uczniów zorganizowanych w 14 oddziałach. Klasy VI – VIII korzystają z sal lekcyjnych Zespołu
Szkół w Gogolinie, gdyż nie byłoby możliwe realizowanie zajęć w systemie jednej zmiany, gdyby
wszyscy uczniowie uczęszczali do budynku przy ulicy Krapkowickiej 141. Należałoby w tym
przypadku wprowadzić dwuzmianowość, co znacznie wydłużyłoby czas pobytu dzieci w szkole.
Należy mieć na uwadze fakt, że PSP nr 3 jest także szkołą obwodową dla dzieci z Dąbrówki,
Zakrzowa i Obrowca, których czas pobytu w szkole byłby bardzo długi, zważywszy na czas
dowozu i odwozu tych uczniów. Jednocześnie w Zespole Szkół zmniejszała się liczba oddziałów
ze względu na likwidację oddziałów gimnazjum. Jest to obszerny i dobrze wyposażony budynek,
który dysponuje odpowiednimi, przestronnymi salami lekcyjnymi, dobrze wyposażonymi
pracowniami, które zapewnią kształcenie na jak najwyższym poziomie. Również zaplecze socjalne
w tym budynku spełnia wszelkie oczekiwania w tym zakresie. Monitoring wewnętrzny
i zewnętrzny zapewnia przebywającym w szkole uczniom bezpieczne warunki nauki. Przestrzenne
korytarze, winda dla osób niepełnosprawnych, stołówka, zaplecze sportowe spełniają wszelkie
wymogi i gwarantują bardzo dobre warunki nauki i pobytu dzieci w szkole. Zagospodarowanie
tego obiektu na cele edukacyjne pozwoli racjonalnie wykorzystać poniesione przez gminę nakłady
finansowe na rozwój tej placówki. Pomieszczenia do nauki w budynku przy ulicy Szkolnej 27
gwarantują komfortowe warunki nauki uczniom, ale także pracy zatrudnionym w szkole
nauczycielom.

Realizacja zajęć dydaktycznych klas starszych w budynku Zespołu Szkół pozwali
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na uruchomienie dodatkowego oddziału przedszkolnego w budynku siedziby szkoły
przy ul. Krapkowickiej 141. Zważywszy na fakt, że w ubiegłym roku szkolnym koniecznym było
wskazanie 40 dzieciom z Gogolina miejsc realizacji wychowania przedszkolnego w obiektach
na terenie gminy poza Gogolinem, to uruchomienie dodatkowego oddziału w mieście w znaczący
sposób zaspokoiłoby oczekiwania rodziców w tym mieszkańców dzielnicy Karłubiec ubiegających
się w procesie rekrutacji o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Planowane przekształcenie nie narusza dotychczasowej struktury organizacyjnej Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie, która nadal pozostanie ośmioletnią szkołą podstawową.
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