Uchwała Nr I/1/07
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 14 lutego 2007 roku

w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Zacharzynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz.
1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 5
ust. 1 i 2 ,art. 17 ust. 4, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005r. Nr
17 poz. 141,Nr 94 poz. 788, Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 249
poz. 2104,z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658)

Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje się Publiczne Gimnazjum w Zacharzynie.

§ 2. Rozpoczęcie likwidacji następuje z dniem 1 września 2007r.Postępowanie
likwidacyjne zostanie zakończone z dniem 31 sierpnia 2009r.

§ 3. Począwszy od roku szkolnego 2007/2008 nie dokonuje się naboru do klas
pierwszych.

§ 4. Struktura organizacyjna szkoły w kolejnych latach obejmuje:
•

w roku 2007/2008 klasy II – III

•

w roku 2008/2009 klasy III

§ 5. Obwód Gimnazjum w Zacharzynie przejmuje Gimnazjum w Ratajach:
1.

z dniem 1 września 2007r. na poziomie klas pierwszych,

2.

z dniem 1 września 2008r. na poziomie klas pierwszych i drugich,

3.
z dniem 1 września 2009r. w pełnym zakresie młodzież z obwodu Gimnazjum
w Zacharzynie.
§ 6. Z dniem 31 sierpnia 2009 roku traci moc uchwała Nr III/18/99 Rady Gminy w
Chodzieży z dnia 10 marca 1999r. w sprawie założenia Gimnazjum w Zacharzynie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 8. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 września 2007r. i podlega publikacji
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

w

UZASADNIENIE
do uchwały Nr I/1/07
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 14 lutego 2006 roku

w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Zacharzynie
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Publicznego

ustaleniami

Gimnazjum

dokonanymi

w

Zacharzynie

między

Gminą

podyktowana

Chodzież

a

została

Powiatem

Chodzieskim w sprawie przeniesienia Gimnazjum w Zacharzynie do Gimnazjum w
Ratajach na skutek niżu demograficznego. W następstwie wcześniejszych uzgodnień w
dniu 23 czerwca 2005r. uchwałą Rady Gminy Nr 5/31/05 przekazano Powiatowi
Chodzieskiemu prowadzenie Gimnazjum z obwodu Zacharzyna z dniem 1 września 2007r.
na zasadach określonych w Porozumieniu, stanowiącym załącznik do uchwały. W dniu 27
czerwca 2005r. zawarto też porozumienie z Powiatem Chodzieskim na udzielenie dotacji
powiatowi chodzieskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół LicealnoGimnazjalnych w Ratajach”. Na to przedsięwzięcie zaplanowano w budżetach na rok 2006
i 2007 kwotę 1.500.000zł co już zostało zrealizowane. Sprawa losów Gimnazjum w
Zacharzynie i jego uczniów oraz nauczycieli była omawiana na wielu spotkaniach.
I tak: - w dniu 17 maja 2004r. na połączonym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chodzieskiego z Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady
Gminy w Chodzieży, - w dniu 22 czerwca 2004r. na spotkaniu Komisji Zdrowia, Oświaty i
Kultury z rodzicami w Zacharzynie, - 10 lutego 2005r. na wspólnym posiedzeniu Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chodzieskiego, - w dniu 6 maja 2006r.
w Zacharzynie na zebraniu wiejskim, - w dniu 19 stycznia 2007r. na spotkaniu z
dyrektorami szkół.

W nowej szkole uczniowie będą mieli znacznie poprawione warunki nauki. Będą
korzystać z nowoczesnej, dużej sali gimnastycznej, pracowni językowych, pracowni
multimedialnej, biblioteki, czego nie mieli w Gimnazjum w Zacharzynie. Począwszy od
roku 2000 Gmina partycypowała w rozbudowie Zespołu Licealno-Gimnazjalnego w
Ratajach, w budowę sali gimnastycznej, wyposażenia klas, gdzie do Gimnazjum w
Ratajach uczęszcza już młodzież z obwodu Szkoły Podstawowej w Oleśnicy oraz obwodu
Szkoły Podstawowej w Stróżewie. Po likwidacji Gimnazjum w Zacharzynie młodzież
gimnazjalna z całej gminy zlokalizowana będzie w jednej szkole, w Ratajach. W
gimnazjum w Ratajach oprócz polepszenia warunków lokalowych uczniowie będą mieli
zapewnioną również pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w oparciu o zatrudnionych
psychologów i pedagogów oraz współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Gimnazjum w Ratajach prowadzi zajęcia lekcyjne zgodnie z diagnozą potrzeb uczniów
oraz ich zainteresowaniem. W nowej szkole istnieje możliwość otoczenia opieką uczniów z
rodzin ubogich w ramach stołówki szkolnej, gdzie w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej wydawane są i będą darmowe obiady. Poza tym funkcjonuje również
świetlica skupiająca młodzież oczekującą na dowozy. W przypadku gdy droga dziecka do
szkoły przekracza 4km, uczniom zapewnia się bezpłatny transport i opiekę w czasie
przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Zapewnia się
również uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do
najbliższego gimnazjum umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki lub zwrot
kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie
zapewnią rodzice. W dniu 19 stycznia 2007r. w Urzędzie Gminy zostało zorganizowane
spotkanie z dyrektorami szkół w celu omówienia losów zawodowych nauczycieli i innych
pracowników oświaty zatrudnionych w gimnazjum w Zacharzynie. Na spotkaniu ustalono,
iż niektórzy nauczyciele, którymi dyrektor Zespołu Licealno-Gimnazjalnego w Ratajach
będzie zainteresowany mogą znaleźć zatrudnienie w Ratajach, inni będą pracować w
Szkole Podstawowej w Strzelcach, która będzie mieściła się w budynku po gimnazjum w
Zacharzynie. Osoby posiadające prawo do emerytury będą mogły skorzystać z tego
przywileju. Natomiast pracownicy obsługi będą mogli pracować w obecnym budynku
spełniającym funkcję szkoły podstawowej. Mając na uwadze powyższe zasadne jest
podjęcie uchwały o likwidacji Gimnazjum w Zacharzynie.

