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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej, 
poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Radostyni 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, poz. 1378) oraz art. 89 ust. 1 i 9, art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378), Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 r. Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jarosława Iwaszkiewicza w Białej, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Radostyni. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

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

Uchwała o zamiarze przekształcenia szkoły ma charakter intencyjny. Jej podjęcie przez Radę Miejska w Białej
jest wymogiem formalnym , wynikającym z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
stanowiącym, iż szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, może być zlikwidowana z końcem roku
szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania
nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie.
Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze
likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego kuratora
oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.
Natomiast zgodnie z art. 89 ust. 9 przepisy ust. 1-8  stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły
lub placówki.

Szkoła Filialna w Radostyni została włączona do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej w 2011 r. jako
Szkoła Filialna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej o strukturze organizacyjnej
klas I-III. Niestety liczba uczniów jest bardzo mała co wiąże się ze wzrostem kosztów utrzymania tak małej
placówki.

Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Filialnej w Radostyni przez ostatnie dwa lata szkolne:

klasa 2018/2019 2019/2020
I 0 6
II 7 0
III 5 8

Razem 12 14

W roku szkolnym 2020/2021 rodzice wszystkich uczniów złożyli wnioski do Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej z prośba o przyjęcie dzieci do Szkoły w Białej. W związku
z powyższym do szkoły w Radostyni w roku szkolnym 2020/2021 nie został przyjęty żaden uczeń. Przyjęcie
uczniów do PP w Białej nie wpłynęło negatywnie na liczebność klas, która przedstawia się następująco:

Klasy I Klasy II Klasy III
18 24 20
19 23 21

W Szkole Filialnej w Radostyni zatrudnione były dwie nauczycielki, które zostały przeniesione do pracy w PSP
w Białej i PP w Białej oraz jeden pracownik niepedagogiczny, który jest obecnie zatrudniony w oddziale
zamiejscowym PP w Białej. Tak więc, żaden pracownik nie został zwolniony w wyniku braku naboru uczniów.

Wszystkim uczniom został zapewniony dowóz wraz z opieką i jest on realizowany przez przewoźnika
dowożącego dotychczas uczniów z poszczególnych miejscowości do klas IV-VIII. Zarówno warunki lokalowe,
wyposażenie placówki, zaplecze sportowo-rekreacyjne oraz możliwość korzystania ze stołówki szkolnej –
stwarzają uczniom dużo lepsze warunki nauki oraz wszechstronnego rozwoju.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Biała 24.11.2020 r.

Opracowała: Jadwiga Małota Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;
2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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