
UCHWAŁA NR XVI/100/20 
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim z oddziałem przedszkolnym. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 i 9, art. 95 ust. 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późń. zm.), po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie oraz zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. przekształca się dotychczasową Szkołę Podstawową w Sulęcinie 
Szlacheckim o strukturze organizacyjnej klas I - VIII z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową 
w Sulęcinie Szlacheckim o strukturze organizacyjnej klas I - III z oddziałem przedszkolnym. 

§ 2. Od dnia 1 września 2020 roku uczniowie klas IV-VIII mieszkający w obwodzie Szkoły Podstawowej 
w Sulęcinie Szlacheckim dalszą naukę kontynuować będą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża 
Polaka w Starym Lubotyniu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Legacki 
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Uzasadnienie

W dniu 22 stycznia 2020 r. Rada Gminy Stary Lubotyń podjęła Uchwałę Nr XIII/84/20 w sprawie zamiaru
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim z oddziałem przedszkolnym.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148 z późń. zm.) publiczna szkoła może zostać przekształcona z końcem roku szkolnego przez organ
prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole
publicznej tego samego typu. Organ prowadzący był obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem
przekształcenia, zawiadomić o zamiarze obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły: rodziców uczniów,
właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do
prowadzenia szkół danego typu.

Organ prowadzący w ustawowym terminie powiadomił wszystkich rodziców uczniów o zamiarze
przekształcenia szkoły, wysyłając na ich adresy zamieszkania stosowne informacje oraz kopię uchwały
zamiarowej. Powiadomiono również o powyższym zamiarze organizacje związkowe. Organ prowadzący
wystąpił do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie
przekształcenia szkoły. Postanowieniem znak: DOS.542.1.7.2020. JG z dnia 13 marca 2020 r. Mazowiecki
Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w
Sulęcinie Szlacheckim o strukturze organizacyjnej klas I - VIII z oddziałem przedszkolnym w Szkołę
Podstawową w Sulęcinie Szlacheckim o strukturze organizacyjnej klas I - III z oddziałem przedszkolnym.

Również reprezentatywne organizacje związków zawodowych nie wniosły uwag do w/w uchwały Rady
Gminy Stary Lubotyń.

Uczniowie klas IV - VIII Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim staną się uczniami Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu, która będzie dla nich szkołą obwodową.
Gmina Stary Lubotyń zapewni tym uczniom bezpłatny dowóz do szkoły obwodowej.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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