
 

UCHWAŁA NR VIII/47/19 

RADY GMINY GOZDOWO      

                 

z dnia 29 marca 2019 roku 

 

w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowach 

 

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 89 ust. 1,3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. likwiduje się publiczną Szkołę Podstawową w Ostrowach. 

       2. Uczniowie zlikwidowanej szkoły od dnia 1 września 2019 r. będą mogli kontynuować  

           naukę w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie. 

 

§ 2. Majątek zlikwidowanej szkoły przejmuje organ prowadzący – Gmina Gozdowo. 

 

§ 3. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy w Gozdowie za wyjątkiem 

dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy przekazać Mazowieckiemu Kuratorowi  

Oświaty. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

    /-/ Dariusz Śmigielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

       Art. 89 ust. 1,3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2018 roku, 

poz. 996 z późn. zm.) stanowi, że szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ 

prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole 

publicznej tego samego typu, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty. 

       Celem likwidacji Szkoły Podstawowej w Ostrowach jest konieczność dostosowania sieci 

szkół i przedszkoli położonych na terenie Gminy Gozdowo do realnych potrzeb wynikających 

z zachodzących zmian demograficznych w obwodzie szkoły. 

        Proponowane rozwiązanie nie pogorszy warunków nauki ani nie ograniczy powszechnej 

dostępności uczniów do szkoły publicznej. Uczniowie od 1 września 2018 roku na podstawie 

woli rodziców uczęszczają do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie, która 

zapewnia właściwe warunki nauki dydaktyczno – wychowawczej, a także niezbędne 

wyposażenie i pełną bazę dydaktyczną. Uczniowie będą kontynuować udział w zajęciach 

pozalekcyjnych, korzystać z biblioteki szkolnej, ze świetlicy oraz stołówki, która zapewnia 

pełen obiad. 

     Projekt Uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Ostrowach wraz  

z uzasadnieniem przekazano do związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która została zaopiniowana pozytywnie: przez Związek 

Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego w Płocku (pismo Nr OP 

ZNP/076/6/EK/19 z dnia 9.01.2019 roku, przez NSZZ „Solidarność” Region Płock/ Oddział  

w Sierpcu (pismo z dnia 2019.01.15). Forum Związków Zawodowych nie wydał żadnej opinii 

co zgodnie z art.19 ust.2 ustawy o związkach zawodowych oznacza rezygnację z prawa jej 

wyrażenia. 

     W dniu 4 lutego 2019 roku został złożony wniosek do Mazowieckiego Kuratora Oświaty  

w Warszawie o wydanie opinii w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ostrowach wraz  

z podjętą Uchwałą Nr V/32/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie 

zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ostrowach. Wniosek ten został rozpatrzony 

pozytywnie (pismo Nr DPŁ.542.1.2.2019.AW z dnia 5.03.2019 roku Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty). 

      Mając na uwadze powyższe, podjęcie Uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej 

w Ostrowach jest zasadne. 

 

 


