
UCHWAŁA NR IV / 27/ 2019 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Szkoły 
Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 j.t. z późn. z m .), art. 39 ust. 7a , art. 89 ust. 1 i art. 29 
ust.l pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 j.t. 
z późn. zm.)

uchwala się, co następuje

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. zamierza się przekształcić Szkołę Podstawową im. K.K. 
Baczyńskiego w Czernikowie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku Zespołu Szkół im. Mikołaja 
Kopernika w Czernikowie, przy ul. Gimnazjalnej 1.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Czernikowo do dokonania czynności 
niezbędnych do przeprowadzenia procesu przekształcenia szkoły, w szczególności do 
zawiadomienia o zamiarze przekształcenia rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. K. K. 
Baczyńskiego w Czernikowie i Kujawsko -  Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz 
do wystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie 
przekształcenia szkoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 

Rafał Rutkowski



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe tworzenie innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie 

szkoły, do którego mają zastosowanie przepisy art. 89 w/w ustawy.

Przedłożona uchwała stanowi akt prawny rozpoczynający proces przekształcenia 

Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie poprzez dodanie lokalizacji 

prowadzenia zajęć w obiekcie przy ul. Gimnazjalnej 1 i jest konsekwencją aktualnej sytuacji 

organizacyjnej i społecznej , wynikającej z liczby uczniów, zasobów lokalowych oraz potrzeb 

i opinii środowiska lokalnego.

Planowana zmiana zakłada możliwość organizacji zajęć dla uczniów Szkoły 

Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w budynku Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika 

w Czernikowie , co pozwoli na stworzenie optymalnych warunków nauki oraz spowoduje 

racjonalne wykorzystanie lokalowe i dydaktyczne obiektu przy ul. Gimnazjalnej 1. Dodanie 

lokalizacji nie wpłynie negatywnie na jakość kształcenia i wychowania, a wręcz ma 

zdecydowanie poprawić komfort nauki i pracy.

W wyniku reformy edukacji szkoły podstawowe zostały przekształcone z sześcioletnich 

w ośmioletnie, w związku z czym, zwiększyła się liczba klas w Szkole Podstawowej im. K.K. 

Baczyńskiego w Czernikowie, a w konsekwencji również liczba uczniów i oddziałów. Większa, 

niż pierwotnie przewidywana liczba oddziałów w budynku szkoły, wiąże się z niewystarczającą 

liczbą sal lekcyjnych.

W związku z kończącym się w bieżącym roku, procesem wygaszania gimnazjum, organ 

prowadzący mając na uwadze stworzenie dobrych warunków nauczania i optymalne 

wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej, chce stworzyć możliwość pełnego wykorzystania 

budynku Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie, w którym będą wolne sale 

lekcyjne. Z uwagi na znajdujące się tam m.in. wyposażone pracownie przedmiotowe niezbędne 

do realizacji podstawy programowej ( fizyczna, biologiczna, chemiczna), pełnowymiarową 

halę sportową, zasadnym jest, aby również uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. K. 

Baczyńskiego mogli realizować tam zajęcia edukacyjne.

Siedziba Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie przy ul. Szkolnej 

15 oraz obiekt Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie, przy ul. Gimnazjalnej 1, 

znajdują się w bliskiej lokalizacji. Dzieli je  przejście dla pieszych, przy którym organ 

prowadzący wraz z dyrektorem szkoły wypracuje działania mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom podczas przemieszczania się ( m.in. zatrudnienie tzw. „Agatki” 

dyżurującej przy przejściu). W drugiej lokalizacji , tj. przy ul. Gimnazjalnej 1, będzie



sprawowany przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie 

ciągły nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w placówce.

O zamiarze przekształcenia szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

oświatowego, najpóźniej na 6 miesięcy przed przewidzianym terminem przekształcenia, 

zawiadamia się: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Czynności 

informacyjne rozpoczyna się od podjęcia uchwały intencyjnej wyrażającej wymieniony wyżej 

zamiar.

Efektywniejsze wykorzystanie bazy lokalowej -  dydaktycznej i sportowej, umożliwi 

rozwiązanie powstałego problemu braku sal lekcyjnych, poprawi warunki pracy oraz wpłynie 

na podniesienie poziomu dydaktycznego Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego 

w Czernikowie , do której obecnie uczęszcza 626 uczniów.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały intencyjnej jest w pełni

uzasadnione.


