
 

 

UCHWAŁA NR XV/   81  /2015 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU  
 

w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), w związku  

art. 59 ust.1, 2 i 6 oraz z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska  

Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2016 roku dokonać przekształcenia 

Szkoły Podstawowej w Zalesiu w Szkołę Filialną w Zalesiu o strukturze klas 

I,II,III.   

2. Szkoła filialna w Zalesiu zostanie włączona w  strukturę organizacyjną Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.  

3. Obwód szkolny przekształconej Szkoły Podstawowej w Zalesiu włączy się do 

obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.  

4. Uczniowie klas IV-VI dalszą naukę kontynuować będą w Szkole Podstawowej 

im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. 

 

§ 2.1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2016 roku Szkoły 

Podstawowej w Zalesiu poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.  

2. W przypadku realizacji zamiaru, o którym mowa w ust. 1, uczniowie będą 

mieli możliwość realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego oraz edukacji przedszkolnej w przedszkolach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Borek Wielkopolski. 

 

§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Borku Wlkp. do dokonania 

czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do 

zawiadomienia rodziców uczniów i wychowanków, Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty oraz do wystąpienia do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o opinię  

w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 

Opracował: Tomasz Marszałek



 

 

UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XV/    81   /2015 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU  
 

w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu. 

 
Sieć szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski 

podlega restrukturyzacji i racjonalizacji ze względu na sytuację demograficzną oraz 

ekonomiczną Gminy. Krokiem dostosowującym sieć do warunków gminnych jest 

przekształcenie szkół podstawowych w Zalesiu i Wycisłowie w szkoły filialne o stopniu 

organizacyjnym oddziałów I-III oraz przekształcenie oddziałów przedszkolnych w tych 

szkołach poprzez ich likwidację.  

Artykuł 61 ust. 2 ustawy o systemie oświaty określa, iż w przypadkach 

uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły obejmujące część 

klas szkoły podstawowej, w tym także szkoły filialne.  

Ponadto, organ prowadzący zobligowany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed 

terminem planowanego przekształcenia, zawiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów, 

właściwego kuratora oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

właściwej do prowadzenia szkół danego typu.  

Procedura przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu w Szkołę Filialną  

o strukturze organizacyjnej oddziałów I-III, podległą organizacyjnie Szkole 

Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. oraz likwidacja oddziału 

przedszkolnego w ww. szkole rozpoczyna się od podjęcia uchwały intencyjnej, 

wyrażającej wymienione wyżej zamiary.  

Uchwała ta jednocześnie upoważnia Burmistrza Borku Wlkp. do dalszego 

postępowania przewidzianego w art. 59 ustawy o systemie oświaty.  

Wobec powyższego, zawiadomienie o zamiarze przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Zalesiu jako samodzielnej jednostki w Szkołę Filialną o strukturze 

organizacyjnej oddziałów I-III, podległą organizacyjnie Szkole Podstawowej im. 

Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. oraz likwidacja oddziału przedszkolnego w ww. 

szkole nastąpi na podstawie niniejszej uchwały w nieprzekraczalnym terminie do końca 

lutego 2016 r.  

Przekształcenie Szkoły Podstawowej w Zalesiu w Szkołę Filialną  

jest zasadne ze względów organizacyjnych. Pozwoli na właściwe uporządkowanie sieci 

szkolnej w Gminie Borek Wielkopolski, przy czym nie zmieni dostępności do edukacji 

najmłodszym uczniom, którzy nadal będą mogli korzystać z nauki tym samym miejscu 

tj. w Zalesiu. W tym roku szkolnym szkoła nie posiada oddziałów klas IV-VI,  

a uczniowie z tego obwodu uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.  

Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej  

w Zalesiu będą mogły nadal korzystać z edukacji przedszkolnej w Zalesiu.  

Z dniem 1 września 2016 roku w budynku szkoły zacznie funkcjonować oddział 

zamiejscowy Przedszkola w Borku Wlkp., wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim.  

Zgodnie z art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oświaty wyrażenie zamiaru 

przekształcenia szkoły należy do uprawnień rady gminy – w tym przypadku Rady 


