
 

 

UCHWAŁA NR XV/97/2020 

RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku 

poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II 

w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym. 

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 z późn. zm.) art. 8 ust. 15 oraz art. 89 ust. 1, ust. 3 i ust. 9 w związku z art. 95 ust. 3  

i 4 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148 z późn. zm.), § 1 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502), 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Zarządu Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Pruchniku 

Rada Miejska w Pruchniku 

uchwala, co następuje:  

§ 1. Przekształca się z dniem 1 września 2020 r. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Pruchniku, poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II 

w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym. 

§ 2. Siedzibą szkoły filialnej, o której mowa w § 1 będzie budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Świebodnej z oddziałem przedszkolnym, zlokalizowany pod adresem: Świebodna 19,  

37-560 Pruchnik. 

§ 3. Nazwa szkoły filialnej, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie: Szkoła Filialna im. Jana Pawła II 

w Świebodnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku. 

§ 4. Zapewnia się uczniom kl. IV zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Świebodnej możliwość 

kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku wraz z bezpłatnym transportem i opieką 

w czasie dowozu. 

§ 5. Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku włącza się z dniem 1 września 2020 r. obwód 

zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Świebodnej w zakresie klasy IV. 

§ 6. Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku 

do wprowadzenia zmian w Statucie, wynikających z włączenia z dniem 1 września 2020 r. Szkoły Filialnej im. 

Jana Pawła II w Świebodnej do struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Pruchniku. 

§ 7. Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku 

do przejęcia z dniem 1 września 2020 roku dokumentacji oraz majątku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Świebodnej. 
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika. 

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

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Pruchniku 
 

 

Wiesław Jamrozik 
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr XV/97/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Rady Miejskiej w Pruchniku w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku poprzez 

utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej 

o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym. 

 

W dniu 15 stycznia 2020 roku Rada Miejska w Pruchniku podjęła uchwałę Nr XIII/88/2020 z dnia 

15 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana 

Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym wraz ze 

szczegółowym uzasadnieniem proponowanych rozwiązań. 

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148 ze zm.) organ prowadzący w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami może tworzyć szkoły 

podstawowe filialne obejmujące strukturą organizacyjną klasy I-III, które podporządkowane są organizacyjnie 

szkole podstawowej. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1, 3 i 9 w/w ustawy szkoła publiczna może być zlikwidowana - przekształcona przez 

organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości 

kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany co 

najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji- przekształcenia, zawiadomić o zamiarze likwidacji - 

przekształcenia szkoły rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty. Szkoła publiczna prowadzona 

przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana - przekształcona po uzyskaniu 

pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

Wypełniając obowiązki zawarte w art. 89 ustawy Prawo oświatowe, wszyscy rodzice uczniów Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Pruchniku zostali powiadomieni listownie o zamiarze przekształcenia 

z dniem 01.09.2020 r. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku poprzez 

utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej, listami 

ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie wyraził w piśmie Nr PiP.542.8.2.2020 z dnia 12 lutego 2020 r. 

pozytywną opinię w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II 

w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym. Również Zarząd 

Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pruchniku pozytywnie zaopiniował w/w rozwiązanie. 

Obwód zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Świebodnej w zakresie klasy IV włącza się z dniem 

01.09.2020 r. do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, przez co organ prowadzący zapewnia 

uczniom możliwość kontynuowania nauki. 

Celem przekształcenia jest dostosowanie sieci szkolnej w Gminie Pruchnik do potrzeb wynikających 

z zachodzących, niekorzystnych zmian demograficznych oraz potrzebą racjonalizacji zadań związanych 

z realizacją obowiązków oświatowych. 

W związku z powyższym, podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły 

Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem 

przedszkolnym jest uzasadnione. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 1625


		2020-03-30T12:01:04+0000
	Polska
	Marcin Jacek Zaborniak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




