
                                                                                                                                                                            

UCHWAŁA Nr XXIV/181/2017 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 31 marca 2017  r. 

 

w sprawie:  likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie.  

 

Na podstawie  art. 59 ust. 1,2,3 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), oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                    

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Rada Miejska w Poniecu 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1.1. Z dniem 31 sierpnia 2017 roku likwiduje się Szkołę  Podstawową w Sarbinowie.                                    

1.2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się kontynuację nauki w Szkole 

Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego, z siedzibą ul. Szkolna 8, 64-125 Poniec. 

1.3. Uczniom z oddziału przedszkolnego zapewnia się kontynuację edukacji 

przedszkolnej  w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu, z siedzibą ul.Kościuszki 7, 

64-125 Poniec. 

 

§ 2. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Poniec. 

Majątek zlikwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Poniec. 

 

§ 3. Dokumentację zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Sarbinowie przejmuje 

Burmistrz Ponieca, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy 

przekazać Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

do Uchwały Nr XXIV/181 / 2017        

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 31 marca 2017 r. 

 

w sprawie:  likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie. 

 

              Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz.1943) szkoła publiczna może być zlikwidowania przez organ prowadzący              

z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania  

nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. 

             Organ prowadzący jest  zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed 

terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów       

i właściwego kuratora oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

właściwy do prowadzenia szkół danego typu. 

                 Rada Miejska w Poniecu  w dniu 13 stycznia 2017 r. podejmując Uchwałę 

nr XXII/167/2017 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie   

z dniem 31 sierpnia 2017 roku, wypełniła dyspozycje cytowanego na wstępie art. 59 

ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty . 

              Burmistrz Ponieca pismem GZOS. 4421.1.2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku 

zawiadomił Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji Szkoły 

Podstawowej w Sarbinowie oraz skierował wniosek  o wydanie opinii w sprawie 

likwidacji szkoły. 

             Wielkopolski Kurator Oświaty  postanowieniem Nr 110.3.70.2017 z dnia 27 

lutego 2017 roku wyraził opinię pozytywną w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej 

w Sarbinowie z dniem  31 sierpnia 2017 roku. 

            O zamiarze likwidacji zostali prawidłowo powiadomieni wszyscy  rodzice 

uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sarbinowie. 

         W związku z niżem demograficznym liczba uczniów we wszystkich szkołach na 

terenie Gminy Poniec systematycznie maleje. Szczególnie jest to zauważalne wśród 

dzieci z miejscowości Szurkowo, Sarbinowo oraz Włostki, które uczęszczają do 

Szkoły Podstawowej w Sarbinowie.  

          W roku szkolnym 2016/2017 w klasach I-VI naukę pobiera 42 uczniów. Liczba 

dzieci urodzonych w latach 2010-2016  z miejscowości Szurkowo, Sarbinowo               

i Włostki, wynosi od 3 do 7  w roczniku.  

Pozostawienie Szkoły Podstawowej w Sarbinowie w obecnym kształcie  

spowodowałoby dalsze pogorszenie jakości i warunków nauczania poprzez 

wprowadzenie zmianowości. Istniejąca baza nie jest w stanie zapewnić prawidłowego 

funkcjonowania 8-klasowej szkoły podstawowej.  

            Po likwidacji uczniowie z obwodu Szkoły Podstawowej w Sarbinowie będą 

mogli uczęszczać do Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego siedzibą ul. 

Szkolna 8, 64-125  Poniec. 



            Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Sarbinowie zapewnia się możliwość kontynuacji edukacji 

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

przyjąć wszystkich uczniów i wychowanków z obwodu Szkoły Podstawowej               

w Sarbinowie. 

             W dalszym ciągu Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego             

będzie funkcjonowała w systemie jednozmianowym. Zarówno szkoła jak i przedszkole 

w Poniecu mają lepszą bazę lokalową. 

          Wszystkim dzieciom ze zlikwidowanej szkoły zapewni się bezpłatne dowozy do 

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

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

zapewniona zostanie opieka świetlicowa. 

            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. 

            Biorąc pod uwagę dobro dzieci, sytuację demograficzną, lepszą bazę lokalową, 

dydaktyczną oraz pozytywne opinie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, rodziców, 

społeczności lokalnej, Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w 

Poniecu, Zespołu konsultacyjnego do spraw wdrożenia reformy oświaty w placówkach 

oświatowych na terenie gminy Poniec oraz Komisji Oświaty,  Kultury, Kultury 

Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich likwidacja Szkoły 

Podstawowej w Sarbinowie jest uzasadniona. 

           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. 


