
Uchwała Nr VII/39/2011 
Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 25 lutego 2011r. 
 

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowcach  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c 
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2577 
ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011r. Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Ostrowcach zapewniając uczniom tej szkoły dowóz oraz możliwość kontynuowania nauki 
w Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie i Brzostkowie. 
 

§ 2 
Zobowiązuje się Wójta Gminy do zawiadomienia o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Ostrowcach rodziców uczniów tej szkoły oraz Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty w Kielcach w terminie do 28 lutego 2011r.  
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w  życie z dniem powzięcia.  
  



Uzasadnienie  
 

Zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana 
przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ uczniom 
możliwości kontynuowania nauki w  innej szkole publicznej tego samego typu. Organ 
prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6-miesiecy przed terminem likwidacji 
zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i właściwego kuratora oświaty.  
 W roku szkolnym 2010/2011 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowcach 44 
dzieci, w tym do oddziału 0 -8 dzieci. Liczba dzieci w klasach przedstawia się następująco: 
kl. I- 5, II-6, III-3, IV-9, V-9, VI-4, kl. 0- 8. 
Z danych demograficznych wynika, że w najbliższych latach nie odnotuje się znacznego 
wzrostu liczby dzieci w obwodzie tej szkoły, a w niektórych latach ich liczba nawet się 
zmniejszy.  
 Dzieciom uczęszczającym do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowcach Gmina 
zapewni możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie 
i Brzostkowie zapewniając nieodpłatny dowóz uczniów do szkoły oraz znacznie lepsze 
warunki lokalowe..     
 


