U C H W A Ł A Nr V/36/2003
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 lutego 2003 roku

w sprawie likwidacji szkół filialnych

Na podstawie art. 59 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty /Dz.U. t.j. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm./ i art.18 ust.2 pkt 9
lit.”h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r.
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/
RADA GMINY
uchwala, co następuje:
§ 1.
Zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2003 roku Szkoły Filialne w Czarnem i
Goreniu o strukturze organizacyjnej klas I-III.
§ 2.
Majątek, akta oraz całą dokumentację zlikwidowanych szkół przekazuje się
Szkole Podstawowej w Baruchowie.
§ 3.
Dokumentację przebiegu nauczania przekazuje się do Kuratorium Oświaty –
Delegatura we Włocławku.
§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2003 roku i podlega publikacji
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Baruchowo.

Przewodniczący Rady
Jarosław Komorek

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/36/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 lutego 2003
roku w sprawie likwidacji szkół filialnych

Podstawową przyczyną likwidacji z dniem 31.08.2003 r. szkół filialnych
w Czarnem i Goreniu są bardzo duże koszty ich utrzymania.
W roku szkolnym 2002/2003 w szkołach tych w klasach I-III uczy się 53
uczniów /Szkoła Filialna Czarne –29, Szkoła Filialna Goreń –24/.
Włączenie tych placówek do obwodu Szkoły Podstawowej w Baruchowie
pozwoli

na

wyrównanie

zagwarantowanych

poziomu

dobrodziejstw

nauczania

oświaty

tj.

poprzez

korzystanie

z

poprzez

doinwestowanie

edukacyjne ucznia.
Szkoła Podstawowa w Baruchowie mieści się w centrum gminy z zapleczem
niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania tj. sala gimnastyczna,
nowoczesna pracownia komputerowa, stołówka oraz wykwalifikowana kadra.
Do przewozu uczniów uruchomione będą trzy autokary szkolne, które
umożliwią prawidłowy dowóz uczniów z całej gminy.
Dokonując dogłębnej analizy istniejącej sieci szkół – likwidację szkół filialnych
uważamy za trafnie podjętą decyzję.

