
UCHWAŁA NR XXVI/187/2017
RADY GMINY OBROWO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrzejewicach do 
Zespołu Szkół w Dobrzejewicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446, 1579, 1948) w zw. z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) oraz art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017r. poz. 59), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 01 września 2017r. włącza się Szkołę Podstawową im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 
w Dobrzejewicach do Zespołu Szkół w Dobrzejewicach.

2. Z dniem 01 września 2017r. w skład Zespołu Szkół w Dobrzejewicach, wchodzić będą:

1) Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrzejewicach z siedzibą w Dobrzejewicach 
57A (87-123 Dobrzejewice);

2) Liceum Ogólnokształcące im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach z siedzibą 
w Dobrzejewicach 57B (87-123 Dobrzejewice).

§ 2. Z dniem 01 września 2017r. w uchwale nr IX/50/2003 Rady Gminy w Obrowie z dnia 30 września 
2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i nadania Statutu Zespołowi Szkół stanowiącej akt założycielski 
Zespołu Szkół w Dobrzejewicach, § 2 otrzymuje brzmienie:"W skład Zespołu Szkół w Dobrzejewicach wchodzą:1/ 
Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrzejewicach, 2/ Liceum Ogólnokształcące im. 
Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe:
Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania
i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz
realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy -
Prawo oświatowe oraz ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Z
kolei stosownie do art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe organ prowadzący zespół
szkół może włączyć do zespołu inne szkoły.

Na podstawie uchwały nr IX/50/2003 z dnia 30 września 2003r. z dniem 01 października 2003r. został
utworzony Zespół Szkół w Dobrzejewicach, w skład którego wchodzą Gimnazjum nr 2 w Dobrzejewicach oraz
Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach.

W związku z reformą systemu oświaty, Gimnazjum nr 2 w Dobrzejewicach zakończy działalność
31 sierpnia 2017 roku. Z dniem 1 września 2017 roku zostanie ono włączone do Liceum Ogólnokształcącego
im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach.

Biorąc powyższe pod uwagę organ prowadzący Zespół Szkół w Dobrzejewicach podjął inicjatywę
włączenia do niego Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrzejewicach, co
podyktowane jest także względami lokalowymi, demograficznymi i ekonomicznymi. Włączenie Szkoły do
Zespołu ma na celu:

1.Usprawnienie zarządzania szkołami wchodzącymi w skład Zespołu, które będą działać pod kierownictwem
jednego Dyrektora ze wspólną administracją i obsługą;

2.Efektywniejsze wykorzystanie bazy lokalowej: dydaktycznej i sportowej;

3.Racjonalne zatrudnianie i wykorzystanie potencjału kadry pedagogicznej i obsługi;

4.Usprawnienie obsługi i konserwacji budynków szkolnych wraz z infrastrukturą;

5.Usprawnienie dowozu uczniów.

Obecnie Zespół Szkół w Dobrzejewicach funkcjonuje w jednym budynku ze wspólnym zapleczem
kuchennym, biblioteką, kompleksem sportowym oraz administracją i obsługą.

Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrzejewicach funkcjonuje w budynku
zlokalizowanym w bezpośrednim sasiedztwie Zespołu, nie posiada zaplecza sportowego ani kuchennego.
Włączenie Szkoły Podstawowej do Zespołu stworzy korzystniejsze warunki do racjonalnego zarządzania
wspólnymi obiektami oraz spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania szkół poprzez zorganizowanie
wspólnej obsługi oraz zapewnienie jednolitego kierownictwa.

Połączenie szkół wpłynie korzystnie na wspólną działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną.
Wzajemne sąsiedztwo, wspólna baza i wyposażenie, a zwłaszcza wspólny kompleks sportowo-rekreacyjny
rozwiną zachowania interpersonalne uczniów i poprawią wzjemne relacje między nimi. Przebywanie
nauczycieli w jednym kompleksie sprzyja integracji, uzupełnianiu wymiaru zajęć w jednej szkole zajęciami
w drugiej.

Włączenie Szkoły Podstawowej do Zespołu Szkół wpłynie korzystnie na ciągłość nauczania, poznanie
uczniów i ich problemów, rozwiązywanie ich, przekazywanie wiedzy o uczniach, wyrównywanie braków
edukacyjnych. Ciągłość procesu dydaktycznego na poszczególnych etapach edukacyjnych może pozytywnie
wpłynąć na wyniki nauczania i podnieść konkurencyjność Zespołu.

Włączenie Szkoły Podstawowej do Zespołu Szkół nie wpłynie negatywnie na warunki bezpieczeństwa
i higieny uczniów, a także warunki ich nauki, wychowania i opieki nad nimi, które ulegną poprawie. Łatwiejszy
będzie dostęp uczniów i nauczycieli do bazy dydaktycznej i sportowo-rekreacyjnej, a także wyposażenia.
Organizacja zajęć świetlicowych pozostanie w niezmienionym stanie, zapewniającym bezpieczeństwo uczniom.

Włączenie Szkoły Podstawowej do Zespołu jest wynikiem dążenia do lepszego wykorzystania bazy
lokalowej, ma na celu usprawnienie funkcjonowania i zarządzania szkołami. Wzrastające koszty utrzymania
placówek oświatowych zmuszają do racjonalizacji wydatków.
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Włączenie Szkoły Podstawowej do Zespołu od dnia 01 września 2017r. nie wpłynie na obniżenie etatów
pedagogicznych. Wręcz przeciwnie po zakończeniu działalności Gimnazjum, włączenie Szkoły Podstawowej do
Zespołu, uchroni nauczycieli i pracowników przed utratą pracy, również z tego względu, że jeden Dyrektor
Zespołu racjonalniej zarządzać będzie zasobami ludzkimi.

Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez rady pedagogiczne szkół.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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