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uchwala się, co następuje:

Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkoly Filialnej w Bobach

organizacyjnie podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej Nr

1

im.

Klaudyny

Potockiej w Pułtusku.
5 2. Uczniom likwidowanych klas
w Publicznej Szkole
&

Podstawowej Nr

3. Zobowiązuje się
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zapewnia się dowóz możliwość kontynuowania nauki

1 im.
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Klaudyny Potockiej w Pułtusku.

upoważnia Burmistrza Miasta Pułtusk do dokonania wszelkich

czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do powiadomienia
o

zamiarze likwidacji rodziców uczniów tej szkoły oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz

do wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji.
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4. Wykonanie uchwaly powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.
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5. Uchwała wchodzi w życie
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dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku z siedzibą w Bobach
Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe szkola
prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z końcem
roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący
zobligowany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanej likwidacji,
zawiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów i właściwego kuratora oświaty. Procedura
likwidacji Szkoly Filialnej w Bobach z dniem 31 sierpnia 2020 r. rozpoczyna się od podjęcia
uchwały intencyjne], która upoważnia Burmistrza Miasta Pułtusk do dalszego postępowania
przewidzianego w art. 89 ustawy. Wobec powyższego, zawiadomienie podmiotów
wymienionych powyżej o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Bobach w obecnej strukturze
organizacyjnej, nastąpi na podstawie niniejszej uchwały w nieprzekraczalnym terminie do
końca lutego 2020 r.
Obecnie w Szkole Filialnej w Bobach w klasach I-III uczy się 4 uczniów, zaś 5 dzieci
uczęszcza do oddzialu „O".
Roczny koszt utrzymania szkoły w 2019 rok wyniósl 380 000,00 zl. Subwencja na
uczniów szkoły wraz : dotacją na dzieci przedszkolne wyniosła 31 142,20 zł co stanowi
8,20% ogólu kosztów. Liczba uczniów w klasach l-IlI, również w 2020 roku nie gwarantuje
odpowiedniego poziomu subwencji na finansowanie tej placówki. Dla dalszego
funkcjonowania szkoły w obecnym budynku konieczne byłoby przeprowadzenie całkowitego
remontu lazienek, wymiana podłogi w sali do zajęć wychowania fizycznego. W szkole brak
jest świetlicy i opiekuna dla dzieci przebywających po zakończeniu zajęć w szkole lub
przedszkolu.
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zameldowanych w
obwodzie szkoły f|lialnej
Ewentualne planowane przyjęcie uczniów klas lll ze Szkoly Filialnej w Bobach przez
Publiczną Szkolę Podstawową Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku nie wpłynie znacząco
I

—

na jej organizację pracy, nie będzie potrzeby organizacji dwuzmianowos'ci. Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku mieści się w odnowionym budynku,
posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, halę sportową, pracownie komputerowe z dostępem
do internetu oraz świetlicę. Od 1 września 2019 roku w szkole utworzono oddzial
przedszkolny. W szkole zorganizowane jest dowożenie uczniów. Przewóz uczniów odbywać
się będzie autobusami przewoźnika na obecnych zasadach dowozu uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. W autobusie dowożącym uczniówjest
opiekun dowozu dbający o bezpieczeństwo dzieci przy wsiadaniu, wysiadaniu i w trakcie
przewozu. Dla uczniów korzystających z dowożenia jest zorganizowana opieka świetlicowa,
zajęcia dodatkowe i wyrównawcze.
Biorąc pod uwagę dobro uczniów oraz przeslanki ekonomiczne uzasadnione jest
podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Bobach. Zgodnie z art. 29
ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe wyrażenie zamiaru likwidacji szkoły należy do
uprawnień rady gminy.
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