
Uchwała Nr IX/77/2011 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 7 grudnia 2011 r. 

 

w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie. 

 

 Na podstawie art. 18 pkt 9 lit. h pkt 15, art. 40 ust.1,2 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 

59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U.2004 r. Nr 256, poz.2572 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych.(Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.), uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2012 r. dokonać likwidacji Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Pietrzykowie. 

2. W przypadku likwidacji, o której mowa w pkt. 1 uczniowie zlikwidowanej szkoły będą 

kontynuować naukę w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pyzdrach – Samorządowej 

Szkole Podstawowej. 

 

§ 2 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

/-/ Elżbieta Kłossowska  

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr IX/77/2011 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 7 grudnia 2011 r. 

 

w sprawie: zamiaru likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie 

 

 Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, szkoła 

publiczna może być zlikwidowana po otrzymaniu opinii kuratora oświaty, z końcem roku 

szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości 

kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. 

 Główną przyczyną likwidacji szkoły jest spadek liczby urodzeń dzieci w obwodzie 

szkolnym. Nauka odbywa się w klasach łączonych, co niekorzystnie wpływa na poziom 

kształcenia. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie znajduje się 6 km. od Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach, gdzie dzieci zostaną przeniesione po likwidacji szkoły. 

Przejęcie uczniów z Pietrzykowa do oddziału przedszkolnego oraz klasy II i III nie spowoduje 

tworzenia w Pyzdrach dodatkowych oddziałów, natomiast obecny oddział przedszkolny, do 

którego uczęszczają dzieci z rocznika 2005 i 2006 będzie od 01.09.2012 r. w klasie pierwszej  

i dołączy do trzech klas I w Pyzdrach jako czwarty oddział. 

Likwidacja szkoły nie spowoduje pogorszenia warunków nauki w tej szkole, natomiast 

przychodzącym uczniom zostaną zapewnione komfortowe warunki nauki, opieka w świetlicy 

szkolnej, możliwość korzystania z obiadów w stołówce, mobilnej klasy /każdy uczeń korzysta na 

lekcji z komputera/ multimedialnego centrum bibliotecznego oraz bogatej oferty zajęć 

edukacyjnych, sali gimnastycznej i bazy rekreacyjno-sportowej. Po przejęciu uczniów  

z Pietrzykowa wprowadzimy od 01.09.2012 r. od pierwszej klasy naukę języka angielskiego. 

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, zatrudniony pedagog, logopeda i rezygnacja z nauki  

w klasach łączonych wpłynie pozytywnie na poziom kształcenia. Gmina gwarantuje bezpłatny 

dowóz i pełną opiekę w czasie transportu. Nauczyciele otrzymają propozycje zatrudnienia  

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pyzdrach i w innych szkołach na terenie gminy. 

  

Burmistrz Pyzdr 

/-/ Krzysztof Strużyński  


