
                                                   

UCHWAŁA Nr XXII/ 167 /2017 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 13 stycznia  2017  r. 

 

w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie.  

 

Na podstawie  art. 59 ust. 1,2 w zw. z art. 5c punkt 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1943 ) oraz art. 18 ust. 2 punkt 9 

lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

446), Rada Miejska w  Poniecu uchwala, co następuje:  

 

§1. Z dniem 31 sierpnia 2017 roku zamierza się zlikwidować Szkołę                                           

Podstawową w Sarbinowie. 

 

§2. Zawiadamia się o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty oraz występuje się do Wielkopolskiego  Kuratora Oświaty o opinię 

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



UZASADNIENIE  

do Uchwały NR XXII /167/ 2017        

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 13 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie. 

 

 

Na terenie gminy Poniec funkcjonują trzy szkoły podstawowe, w tym jedna      

w ramach zespołu szkół. W związku z niżem demograficznym liczba uczniów  we 

wszystkich szkołach na terenie gminy Poniec systematycznie maleje. Z analizy 

urodzeń, obejmującej ostatnie 5 lat  wynika, że szczególnie w  obwodzie Szkoły 

Podstawowej w Sarbinowie  następuje znaczące zmniejszanie się liczby uczniów.  

Obecnie w Szkole Podstawowej w Sarbinowie, w klasach I-VI naukę pobiera 42 

uczniów. W najbliższych latach oddziały będą liczyły od 3 do 4 uczniów.  

Samorząd gminy Poniec przeznacza duże nakłady finansowe na poprawę bazy 

oświatowej. W ostatnich latach w miejscowości Łęka Wielka powstało 4-oddziałowe 

przedszkole samorządowe. W Poniecu nakładem ponad 7 mln. złotych przebudowano 

zabytkowy obiekt na nowoczesny kompleks przedszkolny. Dokonane inwestycje  

zapewniły wszystkim dzieciom z terenu gminy Poniec w wieku od 3 do 6 lat dostęp do 

edukacji przedszkolnej. W roku 2015 w Poniecu oddano do użytku pełnowymiarową 

halę widowiskowo-sportową. Na bieżąco remontowane i modernizowane są wszystkie 

obiekty oświatowe.  

Mając na uwadze dobro dzieci, ich wszechstronny rozwój oraz sytuację 

ekonomiczną samorządu, optymalnym rozwiązaniem jest funkcjonowanie na terenie 

gminy Poniec dwóch ośrodków o wysokim standardzie kształcenia w Poniecu oraz 

Żytowiecku. 

Jakość kształcenia, rozwój oraz wyniki nauczania są niezmiernie ważne dla 

rodziców. Dotychczasowe wyniki nie satysfakcjonowały wszystkich rodziców, którzy 

pomimo podlegania pod obwód szkoły w Sarbinowie od wielu lat decydują, aby ich 

dzieci pobierały naukę w Poniecu.  

 

Po ewentualnej likwidacji uczniowie z obwodu Szkoły Podstawowej                 

w Sarbinowie będą uczęszczali do Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka 



Sucharskiego w Poniecu, natomiast dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego 

przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie będą mogły nadal korzystać z edukacji 

przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu. Obie placówki są w stanie 

przyjąć wszystkich uczniów i wychowanków z obwodu Szkoły Podstawowej w 

Sarbinowie. 

Wszystkie dzieci ze zlikwidowanej szkoły będą miały zapewnione dowozy do   

i ze szkoły wraz z opieką. Harmonogram dowozów będzie dostosowany do potrzeb 

dzieci z Sarbinowa, Szurkowa i Włostek. Dla uczniów likwidowanej szkoły 

zapewniona zostanie opieka świetlicowa. 

Pozostawienie Szkoły Podstawowej w Sarbinowie w obecnym kształcie  

spowoduje dalsze pogorszenie jakości i warunków nauczania poprzez wprowadzenie 

zmianowości. Istniejąca baza nie jest w stanie zapewnić prawidłowego 

funkcjonowania 8-klasowej szkoły podstawowej.  

Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie organ prowadzący podejmie 

działania w celu dostosowania obwodów do zmienionej sieci szkolnej.  

Nauczyciele i pracownicy obsługi ze zlikwidowanej szkoły będą mieli 

możliwość zatrudnienia w placówkach oświatowych i organizacyjnych na terenie 

gminy Poniec. 

Budynek, w którym znajduje się szkoła zostanie zagospodarowany zgodnie z 

wolą lokalnej społeczności. 

Intencją projektodawcy uchwały jest wspólne dobro wszystkich dzieci oraz 

możliwość pełnego wykorzystania istniejącej bazy oświatowej w gminie Poniec.  

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe                        

i uzasadnione. 

 

 


