
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie

Na podstawiew art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994, z póź. zm.) oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t. j. 
Dz. U. z 2018 ., poz. 996, z póź. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku zamierza się zlikwidować Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii 
Konopnickiej w Wołczynie.

2. Wychowankom oddziałów przedszkolnych odbywającym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 
oraz uczniom przewidzianej do likwidacji szkoły od dnia 01 września 2019 roku zapewnia się możliwość 
kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie, z zastrzeżeniem zawartym 
w ust. 3:

1) adres siedziby szkoły: Wołczyn, ul.  Rzeczna 6;

2) adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

- Wołczyn, ul. Rzeczna 10 (obiekt dydaktyczny),

- Wołczyn, ul. Rzeczna 7 (świetlica i sala gimnastyczna),

- Wołczyn, ul. Sienkiewicza 4a (hala widowiskowo-sportowa).

3. Wychowankom oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez przewidzianą do likwidacji szkołę, 
odbywającym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w tej szkole, którzy  posiadają orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego lub uzyskają takie orzeczenie do końca roku szkolnego 2018/2019, od dnia 
01 września 2019 roku zapewnia się możliwość objęcia wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym 
w Wołczynie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1, w innej lokalizacji prowadzenia zajęć wychowawczych przez to 
przedszkole mieszczącej się przy ul. Sienkiewicza 4, nie dłużej, niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko 
ukończy 9 lat.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Wołczyna do zawiadomienia rodziców uczniów szkoły i Opolskiego Kuratora 
Oświaty o zamiarze likwidacji szkoły, w terminie przewidzianym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo 
oświatowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

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

projektów uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie dotyczących struktury organizacyjnej jednostek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Wołczyn od dnia 01 września 2019 roku.

Założenia przewidywanej od roku szkolnego 2019/2020 organizacji zajęć wychowawczych i opiekuńczych
dla wychowanków oddziałów przedszkolnych zamieszkujących w obecnych obwodach Szkoły Podstawowej nr
1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie, a także zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla uczniów wymienionych szkół przedstawiają się następująco:

1. Na terenie miasta Wołczyn od dnia 1 września 2019 roku będzie działać jedna szkoła podstawowa
powstała z połączenia trzech obecnych szkół w jedną strukturę organizacyjną, na bazie Szkoły Podstawowej nr
3 im. Jana Pawła II w Wołczynie. Siedziba tej szkoły mieści się w Wołczynie przy ul. Rzecznej 6 i nie ulegnie
zmianie.

Szkoła Podstawowa nr 3 funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkół w Wołczynie i od nowego roku szkolnego
stan ten nie ulegnie zmianie.

Przewiduje się stworzenie nowego organizmu szkolnego poprzez włączanie całych klas utworzonych
w bieżącym roku szkolnym (2018/2019) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
i Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie do struktury Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Jana Pawła II w Wołczynie.

2. Wychowankom oddziałów przedszkolnych odbywającym roczne obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne oraz uczniom przewidzianej do włączenia Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr
2 w Wołczynie od dnia 01 września 2019 roku zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie, z tym, że wychowankom oddziałów przedszkolnych
prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie, którzy odbywają roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w tej szkole, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego lub którzy uzyskają takie orzeczenie do końca roku szkolnego 2018/2019, od dnia 01 września
2019 roku zapewnia się możliwość objęcia wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym
w Wołczynie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1, w innej lokalizacji prowadzenia zajęć wychowawczych przez
to przedszkole mieszczącej się przy ul. Sienkiewicza 4, nie dłużej, niż do końca roku szkolnego, w którym
dziecko ukończy 9 lat. Po osiągnięciu tego wieku dzieci te kontynuują naukę w szkole obwodowej lub w innej
– zgodnie z wolą rodziców.

3. W bieżącym roku szkolnym kończy się cykl kształcenia na poziomie gimnazjalnym. Uczniowie obecnych
klas III gimnazjalnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II
w Wołczynie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończą szkoły, staną się uczniami klasy VIII tejże
szkoły, zgodnie z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – przepisy wprowadzające ustawę Prawo
oświatowe (Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 60, ze zmianami).

4. Przedszkole Publiczne w Wołczynie przejmie od nowego roku szkolnego prowadzenie oddziałów
przedszkolnych dla dzieci 6-letnich odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, przy
jednoczesnym zapewnieniu mu dodatkowych pomieszczeń na realizację powierzonych zadań, odpowiednich
środków finansowych i dokonaniu niezbędnych zmian organizacyjnych w zakresie zatrudnienia pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych.

5. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni posiadający odpowiednie uprawnienia będą mieli możliwość
przejścia na emerytury lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne bez możliwości kontynuowania
zatrudnienia nauczycielskiego. Ze względu na to, że przyczyną rozwiązania stosunków pracy będzie likwidacja
szkoły, pracownikom tym będą przysługiwać przewidziane prawem dodatkowe świadczenia pieniężne w postaci
odpraw, których wysokość będzie zależna od od podstawy nawiązania stosunku pracy.

6. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni otrzymają propozycje przeniesienia do Zespołu Szkół
w Wołczynie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie, w której to
szkole wychowankowie oddziałów przedszkolnych i uczniowie obu likwidowanych szkół (Szkoła Podstawowa
nr 1 w Wołczynie i Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie) uzyskają możliwość kontynuowania nauki.
Przewiduje się włączanie do nowej struktury szkolnej klas istniejących obecnie w takim samym składzie
liczebnym uczniów, wraz z wychowawcą.
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7. Z uwagi na to, że prowadzenie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego ma być przejęte
przez Publiczne Przedszkole w Wołczynie, ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie do tego przedszkola
zostaną przeniesione 3 etaty nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz niezbędna liczba pracowników
niepedagogicznych.

8. Zamiarem organu prowadzącego w stosunku do wszystkich przenoszonych pełnozatrudnionych
pracowników jest zapewnienie pracy w takim samym wymiarze czasowym, w miarę możliwości na
identycznych, równorzędnych lub o zbliżonym zakresie zadań stanowiskach, także w ramach liczby godzin
ponadwymiarowych realizowanych obecnie w Zespole w związku z nieobsadzeniem tych godzin w formie
etatowej.

Zatrudnieni obecnie pracownicy korzystający z uprawnień emerytalnych mogą otrzymać propozycję
kontynuacji zatrudnienia jedynie w przypadku powstania wolnych miejsc pracy po zapewnieniu przeniesienia
osobom takich uprawnień nie posiadającym.

9. Obiekty dydaktyczne i opiekuńcze użytkowane obecnie przez Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę
Podstawową nr 2 w Wołczynie zostaną zagospodarowane w sposób następujący:

1) obiekt dydaktyczny w Wołczynie, ul. Rzeczna 10 (obecna siedziba Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Wołczynie) – funkcje obiektu nie zmienią się, z tym, że budynek będzie przeznaczony na
prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla uczniów klas I – IV po połączeniu szkół;

2) obiekt dydaktyczno-opiekuńczy w Wołczynie, ul. Rzeczna 7 (sala gimnastyczna i pomieszczenia
świetlicowe) będzie użytkowany tak, jak dotychczas;

3) obiekt dydaktyczno-wychowawczy w Wołczynie, ul. Sienkiewicza 4 (obecna siedziba Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, w części użytkowany przez oddziały przedszkolne) zostanie
przeznaczony w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego dla dzieci 5 i 6-letnich. Zarząd
nieruchomością będzie sprawowało Przedszkole Publiczne w Wołczynie, dla którego będzie to druga lokalizacja
zajęć wychowawczych i opiekuńczych. Niezbędne prace adaptacyjne będą przeprowadzone w licu i sierpniu
bieżącego roku.

Od strony prawnej wymienione zamierzenia mogą być przeprowadzone poprzez:

1) utrzymanie dotychczasowej struktury Zespołu Szkół w Wołczynie, w skład którego od roku szkolnego
2019/2020 będzie wchodziła Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie w kształcie
przedstawionym powyżej, to jest obejmująca swoim zasięgiem również dotychczasowe obwody Szkoły
Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie, oraz Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie, które
od 1 września 2019 roku zostanie przekształcone w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o jakim mowa
w art. 18 ust. 1 punkt 2 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe;

2) formalną likwidację Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie i Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty
o wyżej przedstawionych zmianach organizacyjnych;

3) zapewnienie uczniom i wychowankom oddziałów przedszkolnych możliwości kontynuowania nauki
i wychowania przedszkolnego odpowiednio w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie i w
Przedszkolu Publicznym w Wołczynie;

4) dokonanie zmian w stosunkach pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
w Wołczynie, wynikających z likwidacji jednostek organizacyjnych i ze zmian pracodawcy;

5) przeznaczenie poszczególnych obiektów dydaktycznych na potrzeby uczniów właściwych grup
wiekowych.
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