
UCHWAŁA NR V/35/2019
RADY GMINY OBROWO

z dnia 29 stycznia 2019 r.

o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz.994 
z późn. zm.) oraz  art.11 ust.2 pkt.1 i art.89 ust.1 w związku z art.29 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2018 r. poz.996 ) i art. 19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz.1881) Rada Gminy Obrowo uchwala, co następuje:

§ 1. Podjąć zamiar  likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach tj:

1) z dniem 31.08.2019 r. likwidacja klasy I liceum ogólnokształcącego;

2) z dniem 31.08.2020 r. likwidacja klasy II liceum ogólnokształcącego;

3) z dniem 31.08.2021 r. likwidacja klasy III liceum ogólnokształcącego.

- §.2 Zobowiązuje i upoważnia Wójta Gminy Obrowo do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia  likwidacji szkoły, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji 
rodziców/opiekunów prawnych uczniów, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Związki Zawodowe oraz 
przesłanie niniejszej uchwały do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii 
w sprawie likwidacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Skórski
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Uzasadnienie

Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach wchodzi w skład Zespołu Szkół w Dobrzejewicach 5B.
Liceum Ogólnokształcące powstało z dniem 1 września 2003 roku ( Uchwała Nr VI/31/2003 Rady Gminy
Obrowo z dnia 25 kwietnia 2003 r.). Przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie Rada Gminy kierowała się
możliwościami lokalowymi oraz dalszym pobieraniem nauki w miejscu zamieszkania.
Stopniowa likwidacja liceum ogólnokształcącego wynika z coraz mniejszego zainteresowania ofertą kształcenia
w tej placówce. Skutkiem tego jest malejąca liczba uczniów.

Liczba oddziałów i uczniów w latach poprzednich w Liceum Ogólnokształcącym w Dobrzejewicach wg
Systemu Informacji Oświatowej:

Rok szkolny Ilość oddziałów Limit miejsc Liczba uczniów Liczba uczniów na
1 miejsce

2015/2016 3 90 32 0,36
2016/2017 3 90 37 0,41
2017/2018 3 90 40 0,44
2018/2019 3 90 34 0,38

W bieżącym roku szkolnym w klasie pierwszej liceum naukę pobiera tylko dwoje uczniów, wobec
powyższego baza lokalowa jak i dydaktyczna nie jest w pełni wykorzystana. Biorąc pod uwagę dobro
młodzieży aktualnie realizujących naukę w liceum ogólnokształcącym oraz wymogi prawa oświatowego
proponuje się likwidację liceum poprzez zlikwidowanie z końcem roku szkolnego 2018/19 klasy pierwszej,
z końcem roku szkolnego 2019/2020 klasy drugiej i z końcem roku szkolnego 2020/2021 klasy III zapewni to
możliwość kontynuacji nauki uczniom na dotychczasowych warunkach – pod opieką tych samych nauczycieli,
w dotychczasowych oddziałach, w budynku szkoły. Nauczyciele z stopniowo likwidowanej szkoły będą mogli
ubiegać się o zatrudnienie w innych placówkach oświatowych na terenie gminy. Informację o wolnych
stanowiskach pedagogicznych będą im niezwłocznie przekazywane. Zalecenia w tym zakresie Dyrektorzy szkół
na terenie Gminy Obrowo otrzymają od Wójta Gminy Obrowo.
W budynku szkoły nadal uczy się młodzież gimnazjalna i uczniowie szkoły podstawowej . Po likwidacji
liceum ogólnokształcącego i wygaśnięciu gimnazjum budynek przeznaczony zostanie wyłącznie dla uczniów
szkoły podstawowej, którzy uczą się w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach . W najbliższej przyszłości
zamiarem organu prowadzącego będzie stworzenie w budynku po byłej szkole podstawowej przedszkola
samorządowego, ze względu na rosnące w tym obszarze potrzeby.
Mając na uwadze złożoność całego procesu, organ prowadzący dołoży w swoich działaniach wszelkich starań,
aby towarzyszyły mu jak najmniejsze skutki społeczne, z uwzględnieniem przede wszystkim dobra uczniów
oraz pracowników szkoły. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, o zamiarze
likwidacji liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach 57 B zostanie zawiadomiony Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty, rodzice lub opiekunowie prawni uczniów liceum ogólnokształcącego, reprezentatywne
związki zawodowe oraz Zarząd Powiatu Toruńskiego.

Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną wszczynającą procedurę likwidacji szkoły
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