
 

 

UCHWAŁA NR V/32/19 

RADY GMINY GOZDOWO 

z dnia 23 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ostrowach 

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 w związku z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe (tj. Dz. U. z 2018, poz. 996 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Ostrowach z końcem roku szkolnego 

2018/2019, czyli z dniem 31 sierpnia 2019 roku. 

 

§ 2. 1.Uczniowie likwidowanej szkoły uczęszczają od 1 września 2018 roku do: 

   a) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie spełniając obowiązek nauki, 

   b) Publicznego Przedszkola w Gozdowie spełniając obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

2. Obwody szkolne dla uczniów, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, zostaną określone odrębną 

uchwałą. 

 

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Gozdowo do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia 

procesu likwidacji szkoły. 

 

§ 4. Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie  

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Dariusz Śmigielski  

 

                                                                    

 

 

 



UZASADNIENIE 

Szkoła Podstawowa w Ostrowach jest szkołą o pełnej strukturze organizacyjnej, tj. ośmioletnią 

szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym. 

Zgodnie z przedłożonym 20 kwietnia 2018 roku arkuszem organizacyjnym Szkoły Podstawowej  

w Ostrowach na rok szkolny 2018/2019 do szkoły miało uczęszczać 24 uczniów: w klasie III – 4, w klasie      

V - 6,w klasie VI – 8 i w klasie VII – 6 , z czego 7 uczniów z obwodów innych gmin: Mochowo i Sierpc.  

Ze względu na małą liczbę uczniów (1 lub 2) nie powstały następujące oddziały: oddział przedszkolny,  

kl. I, kl. II, kl. IV, kl. VIII. 

          11 maja 2018 roku wpłynął Aneks Nr 1 do arkusza organizacyjnego, spowodowany przeniesieniem 

uczniów przez rodziców z klas: III, V i VI do Szkoły Podstawowej w Gozdowie. W związku z tym został 

jeden oddział: w klasie VII – 4 uczniów. 

16 maja wpłynął Aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Ostrowach,  

w którym od 1 września szkoła będzie funkcjonowała bez uczniów. 

W skutek indywidualnych decyzji rodziców od 1 września 2018 roku do szkoły nie uczęszcza żaden 

uczeń. 

Zatrudnienie pracowników na czas nieokreślony na dzień 16 maja 2018 roku zgodnie z arkuszem 

organizacyjnym stanowiło: trzech nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, jeden nauczyciel religii  

w wymiarze 8/18, jeden nauczyciel przebywający na urlopie macierzyńskim do 18 kwietnia 2019 roku, 

jeden pracownik administracyjny w pełnym wymiarze czasu pracy na urlopie rodzicielskim do 4 listopada 

2018 roku, jeden pracownik do pracy lekkiej w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Pani Dyrektor Szkoły nie przyjęła zmniejszenia wymiaru czasu pracy i podjęła decyzję o przejściu na 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Pozostali pracownicy podjęli zatrudnienie w Szkole 

Podstawowej w Gozdowie. 

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Gozdowie z obwodu Szkoły Podstawowej w Ostrowach 

jest zapewniony przez Gminę Gozdowo. Dla uczniów dojeżdżających w Szkole Podstawowej w Gozdowie, 

jest zorganizowana świetlica szkolna, która prowadzi dodatkowe zajęcia, w tym zajęcia wyrównawcze. 

Ponadto wszyscy chętni uczniowie mają zapewnione dożywianie w formie pełnego obiadu 

przygotowywanego w stołówce szkolnej. 

Analizy danych demograficznych dzieci urodzonych i zamieszkujących na terenie obwodu Szkoły 

Podstawowej w Ostrowach nie rokują na możliwość funkcjonowania szkoły: 

2017 rok urodzenia – zamieszkuje 2 dzieci, 

2016 rok urodzenia – zamieszkuje 2 dzieci, 

            2015 rok urodzenia – zamieszkuje 3 dzieci, 

 2014 rok urodzenia – zamieszkuje 1 dziecko, 

            2013 rok urodzenia – zamieszkuje 3 dzieci, 

            2012 rok urodzenia – zamieszkuje 2 dzieci, uczęszczających do Publicznego Przedszkola  

w Gozdowie. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


