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Uchwala NrXVII/92/12 
Rady Gminy Adamów 

z dnia 30 marca 2012 roku 

w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Jacni 

Na podstawie art.59 ust.l i ust.2 w zw. z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.9 lit. h 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 200lr. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) Rada Gminy Adamów uchwala, co następuje: 

§1 

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Filialną Szkołę Podstawową w Jacni z oddziałem 
zerowym i klasami I-III. 

§2 

Uczniowie zlikwidowanej szkoły będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej imieniem 
Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



"ł 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XVII/92/12 Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2012 roku 

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana 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 zobowiązany 
jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: 
rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego. Szkoła może być zlikwidowana po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty. 

W dniu 03 lutego 2012 roku Rada Gminy Adamów podjęła Uchwałę Nr XV/85/12 
w sprawie zamiaru likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Jacni. Uzasadnienie do w/w uchwały 
zawierało opis przyczyn podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji, zapewnienie możliwości 
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu oraz informacje o sposobie 
i organizacji bezpłatnego dowozu. 

Podjęcie przez Radę Gminy Adamów uchwały w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły 
Podstawowej w Jacni jest uzasadnione koniecznością dostosowania sieci szkół do realnych potrzeb 
wynikających ze zmian demograficznych oraz dużymi kosztami utrzymania szkoły w porównaniu 
do liczby uczęszczających do niej uczniów. 

Filialna Szkoła Podstawowa w Jacni jest szkołą o strukturze organizacyjnej I-III i oddziale 
przedszkolnym. W roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza do niej 14 uczniów: 
kl.O - 7 uczniów (dwóch sześciolatków, pięciu pięciolatków) 

Ze względu na małą liczbę dzieci zorganizowany jest jeden oddział. Nie jest to korzystne dla 
uczniów gdyż nie gwarantuje optymalnego poziomu nauczania. 

Po likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Jacni gmina zapewni uczniom ze 
zlikwidowanej szkoły możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej imieniem 
Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Szewni Górnej. 

Do szkoły uczniowie będą dowożeni autokarem z opiekunem oraz zostaną objęci opieką 
w świetlicy szkolnej na czas oczekiwania na autobus. 

O zamiarze likwidacji szkoły poinformowano rodziców uczniów. Uchwałę o zamiarze 
likwidacji szkoły przekazano do Lubelskiego Kuratora Oświaty, Organizacji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność w Zamościu i Związku Nauczycielstwa Polskiego 
z prośbą o zaopiniowanie. Lubelski Kurator Oświaty pismem znak WEP.OZ.542.43.2012.TS 
z dnia 7 marca 2012 roku negatywnie zaopiniował likwidację Filialnej Szkoły Podstawowej w 
Jacni. Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność wydała opinię 
pozytywną, Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego nie zajął 
stanowiska. 

Biorąc pod uwagę powyższe zostały spełnione wszystkie przesłanki art. 59 ust.l ustawy 
o systemie oświaty a tym samym spełnione warunki niezbędne do podjęcia uchwały o likwidacji 
Filialnej Szkoły Podstawowej w Jacni. 
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