
Uchwały Nr  XXII/181/2013 
Rady Miejskiej w Pyzdrach                                                                                                    
z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

 
w sprawie przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej  
we Wrąbczynkowskich Holendrach w filię Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II  w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pyzdrach. 

 

Na podstawie art.5c pkt 1 i art. 59 ust.1,2 i 6 oraz 61 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze 
zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 31 sierpnia 2013 r. przekształca się Samorządową Szkołę Podstawową we 
Wrąbczynkowskich Holendrach z siedzibą Wrąbczynkowskie Holendry 13 o strukturze 
organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w filię Samorządowej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pyzdrach. 

§ 2. 

Struktura organizacyjna filii będzie obejmowała oddziały O - III. 
 

§ 3. 

Uczniom zlikwidowanych klas IV-VI z Samorządowej Szkoły Podstawowej we 
Wrąbczynkowskich Holendrach zapewnia się kontynuowanie nauki w Samorządowej Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pyzdrach. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty; wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa Białobrzeg, Trzcianki, 
Wrąbczynek, Wrąbczynkowskie Holendry, Zapowiednia i Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
/-/Elżbieta Kłossowska  

 

 



U z a s a d n i e n i e 
 

do uchwały Nr XXII/181/2013 
Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 30 kwietnia 2013 roku 
 

w sprawie przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich 
Holendrach  w filię Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Pyzdrach 

  

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, oraz art. 61 

ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, 

mogą być tworzone szkoły obejmujące część klas szkoły podstawowej, w tym także szkoły 

filialne. 

 Główną przyczyną przekształcenia szkoły jest spadek liczby urodzeń dzieci  

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

poziom kształcenia. Samorządowa Szkoła Podstawowa we Wrąbczynkowskich Holendrach 

znajduje się 10 km od Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach, gdzie dzieci oddziałów 

IV-VI zostaną przeniesione po przekształceniu szkoły. Przejęcie uczniów  

z Wrąbczynkowskich Holendrów do oddziałów V i VI (obecna klasa IV–3 uczniów od  m-ca 

września 2012 r. uczęszcza do Pyzdr) nie spowoduje tworzenia dodatkowych oddziałów. 

Przekształcenie 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, z centrum bibliotecznego oraz 

bogatej oferty zajęć edukacyjnych, sali gimnastycznej i bazy rekreacyjno-sportowej. 

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 szkołach na terenie gminy. 
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Spełnione zostały procedury przewidziane w art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty. 

1. W dniu 26 lutego 2013 r. podjęta została uchwała nr XXI/176/2013 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej we 

Wrąbczynkowskich Holendrach w filię Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pyzdrach.    

2. W ustawowym terminie indywidualnie poinformowano rodziców uczniów o zamiarze 

przekształcenia szkoły.  

3. W ustawowym terminie powiadomiono Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o zamiarze 

przekształcenia szkoły.  

4. Wielkopolski Kurator Oświaty pismem z dnia 06 marca 2013 r. zaopiniował pozytywnie 

przekształcenie Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach  

w fili ę Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Pyzdrach z dniem 31.08.2013 r.  

5. W ustawowym terminie powiadomiono Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz NZSS 

”Solidarność”. Obie organizacje związkowe nie udzieliły odpowiedzi.                                                

6. Zapewniono uczniom klas IV-VI przekształconej Samorządowej Szkoły Podstawowej we 

Wrąbczynkowskich Holendrach możliwość kontynuacji nauki w Samorządowej Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pyzdrach. 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/Krzysztof Strużyński  


