
UCHWAŁA NR IV/18/15
RADY GMINY LIPNO

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Piątkach podporządkowanej organizacyjnie Szkole 
Podstawowej w Karnkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Karnkowie

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i ust. 6 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645)2) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015 r. Szkoły Filialnej w Piątkach wraz z Oddziałem 
Przedszkolnym, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Karnkowie wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół w Karnkowie.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Lipno do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji 
szkoły, w szczególności do zawiadomienia rodziców dzieci i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o zamiarze 
likwidacji szkoły oraz do wystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji 
szkoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lipno

Bohdan Nowak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 
273, poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167, 
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, 
Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 
145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 
1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, 
poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r., poz. 941, poz. 979, z 2013 r., poz. 87, poz. 827, 
poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r., poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877)

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318, 
Dz. U. z 2014 poz. 379 i poz. 1072
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Rok urodzenia Liczba dzieci urodzonych w obwodzie
Szkoły Filialnej w Piątkach

2009 3

2010 11

2011 9

2012 9

2013 3

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 59 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 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 typu.

W myśl art. 5c pkt 1 cytowanej ustawy, w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w
art. 59 ust. 1 wykonuje odpowiednia rada gminy.

Na podstawie powyższych przepisów Rada Gminy Lipno wyraża zamiar likwidacji Szkoły
Filialnej w Piątkach o strukturze organizacyjnej klas 0-I, II, III podporządkowanej organizacyjnie
Szkole Podstawowej w Karnkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Karnkowie. Główną
przyczyną zamiaru likwidacji szkoły jest bardzo mała liczba uczniów. W obecnym roku szkolnym do
kl. I-III oraz oddziału przedszkolnego uczęszcza 18-cioro dzieci. Prognozy demograficzne na
najbliższe lata dokonywane na podstawie danych z ewidencji ludności wskazują, iż sytuacja nie
ulegnie radykalnej zmianie. Warunki demograficzne w perspektywie kolejnych 5 lat przedstawiają
się następująco:

Uczniowie zlikwidowanej szkoły filialnej będą mieli możliwość kontynuowania nauki w
Szkole Podstawowej w Karnkowie, której organizacyjnie jest podporządkowana Szkoła Filialna w
Piątkach.

Gmina Lipno zapewnia dowóz uczniów likwidowanej szkoły autobusem szkolnym do Szkoły
Podstawowej w Karnkowie. Liczebność uczniów w poszczególnych klasach Szkoły Filialnej w
Piątkach jest tak mała, iż włączenie ich do poszczególnych oddziałów w Szkole Podstawowej w
Karnkowie nie spowoduje tworzenia dodatkowych oddziałów więc nie będzie stwarzało
dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Karnkowie posiada lepszą bazę dydaktyczną, przy szkole znajduje się
dobrze wyposażony plac zabaw, są boiska szkolne, duża sala gimnastyczna, pracownie
przedmiotowe i komputerowe. W szkole Filialnej w Piątkach ze względu na małą liczbę uczniów,
nauka dobywała się w klasach łączonych „0” z I oraz II z III. W szkole Podstawowej w Karnkowie nie
ma klas łączonych co winno wpłynąć pozytywnie na poziom kształcenia.

W szkole Filialnej w Piątkach na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zatrudnionych jest 2
nauczycieli oraz 3 na czas określony w niepełnym wymiarze. Oprócz nauczycieli zatrudniona jest
jedna osoba w charakterze woźnej i sprzątaczki. Dalsze losy zawodowe zatrudnionych osób zostaną
rozstrzygnięte na etapie opracowywania arkuszy organizacyjnych szkół.

Celem likwidacji Szkoły Filialnej w Piątkach jest dostosowanie gminnej sieci szkół do
realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym
racjonalizowanie ponoszonych wydatków na zadania oświatowe.

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Gminy Lipno uchwały o zamiarze likwidacji
Szkoły Filialnej w Piątkach jest uzasadnione.
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