
Projekt

UCHWAŁA NR XXIII/265/17
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach w filię

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.2017.1875), w związku z art. 89 ust. 1, 3 i 9 oraz art.29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59. z późn.zm.)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2018 r. dokonać przekształcenia Szkoły Podstawowej 

w Biskupicach w Szkołę Filialną w Biskupicach o strukturze organizacyjnej klas I - III.

2. Szkoła filialna w Biskupicach zostanie włączona w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej 
w Olsztynie.

3. Obwód szkolny przekształconej Szkoły Podstawowej w Biskupicach włączy się do obwodu 
szkolnego Szkoły Podstawowej w Olsztynie.

§ 2. 
Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2018 r. dokonać przekształcenia oddziału przedszkolnego 

działającego przy Szkole Podstawowej w Biskupicach w oddział zamiejscowy Gminnego Przedszkola 
w Olsztynie.

§ 3. 
Zobowiązuje się Wójta Gminy Olsztyn do dokonania czynności niezbędnych do przekształcenia 

Szkoły Podstawowej w Biskupicach z oddziałem przedszkolnym

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy Prawo oświatowe organ prowadzący w przypadkach
uzasadnionych miejscowymi warunkami może tworzyć szkoły podstawowe filialne, które
podporządkowane są organizacyjnie szkole podstawowej.

Szkoła Podstawowa w Biskupicach o strukturze organizacyjnej klas I - III z oddziałem
przedszkolnym jest najmniejszą szkołą w gminie. W bieżącym roku szkolnym szkoła prowadzi dwa
oddziały szkolne (nie ma klasy drugiej), a do klasy I i III oraz do oddziału przedszkolnego uczęszcza
łącznie 35 uczniów, w tym: do oddziału przedszkolnego - 20 dzieci, w klasie I - 7 uczniów, w klasie
III - 8 uczniów. W minionym roku szkolnym do Szkoły Podstawowej w Biskupicach uczęszczało
32 uczniów. Przewiduje się, że liczba uczniów przypisanych do obwodu szkoły w kolejnych latach
będzie nadal kształtowała się na niskim poziomie.

Przekształcenie Szkoły Podstawowej w Biskupicach w szkołę filialną oraz oddziału
przedszkolnego w oddział zamiejscowy zasadne jest ze względów organizacyjnych.

Przekształcenie szkoły to zmiana statusu prawnego szkoły, która nie zmieni
dotychczasowej jej funkcji i formy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uczniowie
będą kontynuować naukę w dotychczasowej lokalizacji szkoły w klasach I - III oraz
w oddziale przedszkolnym. Warunki w jakich będą się uczyć również nie ulegną zmianie.
Proponowana zmiana nie spowoduje redukcji zatrudnienia, za wyjątkiem likwidacji stanowiska
dyrektora. W odniesieniu do pracowników szkoły zmiana polegać będzie na tym, że staną się
odpowiednio pracownikami Szkoły Podstawowej w Olsztynie i Gminnego Przedszkola w Olsztynie.
Rozwiązanie to usprawni system kierowania i zarządzania pracownikami poprzez zapewnienie
większej ilości kadry do realizacji podstawy programowej. Większa liczba pracowników
posiadających odpowiednie kwalifikacje do edukacji wczesnoszkolnej - w SP Olsztynie (7
nauczycieli) oraz do wychowania przedszkolnego - w Gminnym Przedszkolu (10 nauczycieli) ułatwi
możliwość zastępowania nieobecnych nauczycieli w szkole w Biskupicach.

W szkole zostanie zlikwidowane stanowisko dyrektora, którego obowiązki przejmie odpowiednio
dyrektor szkoły i przedszkola. Kadencja poprzedniego dyrektora szkoły skończyła się w dniu
31 sierpnia br. Aktualnie była pani dyrektor przebywa na rocznym urlopie zdrowotnym, a obowiązki
dyrektora wykonuje powołana na okres 10 miesięcy nauczycielka szkoły. Przy tak małej szkole
powoływanie dyrektora wydaje się bezzasadne zwłaszcza, że mała odległość pomiędzy Olsztynem
a Biskupicami nie będzie stanowić przeszkód w bezpośrednim nadzorze dyrektora Szkoły
Podstawowej w Olsztynie nad działalnością filii.

Organ prowadzący, chcąc utworzyć filię szkoły oraz oddział zamiejscowy musi przeprowadzić
ściśle określoną przepisami prawa procedurę rozpoczynającą się podjęciem przez radę gminy
uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach.
Uchwała ta musi uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty. O jej podjęciu poinformowani zostaną
wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do szkoły w Biskupicach. Dopiero po spełnieniu wymogów
formalnych wynikających z art. 89 ustawy prawo oświatowe, Rada Gminy podejmuje uchwałę
docelową o przekształceniu szkoły.
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