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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach 

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 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 i 9 i 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. 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu, uchwala się co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2021 r. przekształca się Szkołę Podstawową w Wąsicach o strukturze organizacyjnej 
klas I - VIII z oddziałami przedszkolnymi, w Szkołę Podstawową w Wąsicach o strukturze organizacyjnej 
obejmującej klasy I - III z oddziałami przedszkolnymi. 

§ 2. Od dnia 01 września 2021 roku uczniom klas IV-VIII z obwodu Szkoły Podstawowej w Wąsicach, 
zapewnia się kontynuację nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół w Wołczynie, z siedzibą w Wołczynie, ul. Rzeczna 6, 46-250 Wołczyn. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

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

Przedłożona uchwała stanowi akt prawny kończący proces przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach
polegającego na obniżeniu jej stopnia organizacyjnego do klas I-III.

Proces przekształcenia szkoły został rozpoczęty podjęciem przez Radę Miejską w Wołczynie w dniu
27 stycznia 2021 roku uchwały intencyjnej nr XXVII/260/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Wąsicach. Uchwała ta zobowiązała Burmistrza Wołczyna do dokonania niezbędnych czynności
wynikających z art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj.: Dz. U. 2020 r.
poz. 910 z późn. zm.).

Z uwagi na powyższe Burmistrz Wołczyna w terminie do 28 lutego 2021 roku skutecznie powiadomił
wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wąsicach o fakcie jej przekształcenia.
Natomiast związki zawodowe - Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Wołczynie oraz Zarząd Komisji
Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
"Solidarność" w Kluczborku nie wzniosły zastrzeżeń

do projektu uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach.

W dniu 09 lutego 2021 roku Burmistrz zawiadomił Opolskiego Kuratora Oświaty o zamiarze
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach i wystąpił o wyrażenie opinii w tym zakresie. Opolski Kurator
Oświaty postanowieniem nr WRE.542.12.2021 z dnia 02 marca 2021 roku wyraził pozytywną opinię o zamiarze
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach.

Główną przyczyną przekształcenia i zmiany stopnia organizacji Szkoły Podstawowej w Wąsicach są przede
wszystkim niekorzystne warunki demograficzne polegające na spadku wskaźnika urodzeń oraz procesy
migracyjne, których bezpośrednim skutkiem jest mała ilość dzieci uczęszczających do przedmiotowej szkoły.
Przekształcenie nie pogorszy warunków nauczania ani też nie ograniczy powszechnej dostępności do szkoły.
Wszyscy uczniowie klas IV - VIII będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Wołczynie. Ograniczenie stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Wąsicach dla klas I-III wraz
z oddziałami przedszkolnymi jest kompromisem między możliwościami finansowymi, warunkami
demograficznymi a oczekiwaniami społecznymi. Z jednej strony pozwoli to na bardziej racjonalne wykorzystanie
środków publicznych i zmniejszenie dysproporcji pomiędzy ponoszonymi wydatkami a subwencją oświatową, a z
drugiej strony będzie optymalne ze względu społecznych – pozostanie szkoła, w której najmłodsze dzieci nadal
będą korzystać z edukacji w miejscu swego zamieszkania lub w niewielkiej od niego odległości. Uchwała przede
wszystkim uwzględnia dobro dzieci oraz zapewnia najlepsze warunki edukacyjne.

W związku z powyższym zostały spełnione wszystkie wymogi, jakie ustawa Prawo oświatowe wiąże
z podjęciem właściwej uchwały o przekształceniu.
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