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UCHWAŁA NR XLIII/      /2021 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego 
w Szczytnikach Duchownych  poprzez likwidację przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły 

Podstawowej w Mnichowie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.) oraz art. 89 ust. 1, ust. 3 i ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2022 r. Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. 
ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych  poprzez likwidację przyporządkowanej jej organizacyjnie 
Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie (z klasami I – III i oddziałami przedszkolnymi). 

§ 2. 1. Uczniom zlikwidowanej Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie zapewni się możliwość 
kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie. 

2. Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dzieci będą odbywać w Szkole Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie. 

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Gniezno do poinformowania o zamiarze przekształcenia Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych  poprzez likwidację 
przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie: rodziców uczniów, 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, w celu uzyskania opinii 
w tej sprawie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0458B84A-9505-47A7-A998-4A8F7D48FF60. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

Intencją organu prowadzącego nie jest likwidacja Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie tylko zmiana 
jej przyporządkowania organizacyjnego do innej gminnej szkoły podstawowej. Ponieważ szkoły filialne 
nie istnieją jako samodzielne byty w strukturze gminnej sieci szkolnej, wszelkie zmiany z nimi związane muszą 
być przeprowadzane poprzez procedurę przekształcania szkoły macierzystej. 

W przepisach ustawy Prawo oświatowe nie określono procedury „wyjęcia” szkoły filialnej ze struktury jednej 
szkoły podstawowej i „włożenia” jej w strukturę innej szkoły podstawowej. Aby przeprowadzić planowaną 
reorganizację sieci szkół na terenie Gminy Gniezno trzeba w pierwszej kolejności przekształcić Szkolę 
Podstawową w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych poprzez likwidację 
przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie a następnie przekształcić 
Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie poprzez utworzenie 
przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie. 

Procedura przekształcenia szkoły poprzez likwidację filii odbywa się analogicznie jak likwidacja publicznej 
placówki oświatowej (stosuje się zapisy art. 89 ust.1-8 ustawy Prawo oświatowe) Z zapisów w/w przepisów 
wynika, że szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może być zlikwidowana 
z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez niego uczniom możliwości 
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Oprócz wskazanego wymogu, organ 
prowadzący musi, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji: 
rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
właściwego dla prowadzenia szkół danego typu. 

Procedura przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego 
w Szczytnikach Duchownych poprzez likwidację Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie rozpoczyna się 
od podjęcia niniejszej uchwały wyrażającej zamiar likwidacji placówki filialnej, która jednocześnie 
zobowiązuje Wójta Gminy Gniezno do prowadzenia postępowania przewidzianego w art. 89 ust. 1 ustawy 
Prawo oświatowe. Zawiadomienie o zamiarze likwidacji nastąpi na podstawie niniejszej uchwały i to 
w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2022 r. 

Zasadność zaś likwidacji tejże szkoły wynika z niżej opisanego stanu faktycznego. 

1. Charakterystyka likwidowanej placówki 

Szkoła filialna w Mnichowie przyporządkowana jest organizacyjnie Szkole Podstawowej w Zespole Szkół 
im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych. W roku szkolnym 2021/2022 w placówce 
funkcjonują 4 odziały, do których uczęszcza 67 dzieci i uczniów. Dowozem objętych jest 3 uczniów. 
W placówce zajęcia prowadzi 5 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy 
obsługi to 3 osoby zatrudnione łacznie na 2,5 etatu. 

2. Przyczyny likwidacji 

Głównym powodem likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie jako części Szkoły Podstawowej 
w Szczytnikach Duchownych jest zamiar przyporządkowania Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie do 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie. Skuteczne przeprowadzenie 
tych przekształceń umożliwi reorganizację i optymalizację sieci szkół i sieci przedszkoli funkcjonujących na 
terenie Gminy Gniezno. 

3. Miejsce realizacji obowiązku szkolnego 

Mieszkające na terenie Mnichowa i Dalek dzieci podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu 
przedszkolnemu oraz dzieci klas I-III realizują swoje obowiązki w Filialnej Szkole Podstawowej  w Mnichowie. 
Uczniowie starsi z klas IV-VIII dowożeni są do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. ks. Jana 
Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych. 

Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Duchownych funkcjonuje na najintensywniej urbanizowanym obszarze 
Gminy Gniezno. Pod względem ilości uczniów jest najliczniejszą szkoła gminną. Zwiększająca się z roku na 
rok liczba uczniów oraz istniejące warunki lokalowe powodują konieczność pracy placówki w trybie 
zmianowym. W 18 oddziałach szkoły uczy się 353 uczniów a w zlokalizowanym w tym samym budynku 
przedszkolu w 4 oddziałach znajduje opiekę 100 dzieci. Wśród uczniów znajduje się grupa dzieci dowożona do 
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Szczytnik Duchownych z Mnichowa i Dalek. Po zmianie granic obwodów szkół dzieci te dowożone będą do 
szkoły w Zdziechowie przez co warunki pracy szkoły w Szczytnikach Duchownych ulegną poprawie. 

Szkoła Podstawowa w Zdziechowie jest najnowszą i najnowocześniejszą szkołą na terenie Gminy Gniezno. 
Jej budowa rozpoczęła się w 2018 roku jako kolejny etap realizowanej w tej wsi od 2015 roku inwestycji 
oświatowej. W ramach jej realizacji powstały: przedszkole, hala sportowa, szkoła podstawowa oraz budynek 
główny spełniający funkcje administracyjno-usługowe w stosunku do szkoły i przedszkola. Szkoła Podstawowa 
znajduje się w samodzielnym pietrowym budynku, w którym zlokalizowano 16 sal zajęciowych (po 8 na każdej 
kondygnacji), pomieszczenia sanitarne oraz techniczne. Budynek główny jest również budynkiem piętrowym 
w którym zlokalizowano zespół kuchenny wraz z jadalnią, żłobek, bibliotekę, świetlicę, gabinety pedagoga, 
logopedy, higienistki a także pomieszczenia administracyjno- biurowe. Budynki zaprojektowano i wykonano 
bez barier architektonicznych a system łączników zapewnia sprawną komunikację pomiędzy nimi. Szkoła 
została zaprojektowana na 400 uczniów, a obecnie uczy się w niej 211 uczniów w 11 oddziałach. Warunki 
lokalowe pozwalają na pracę w systemie jednozmianowym. 

Przekierowanie ze Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych do Szkoły Podstawowej 
w Zdziechowie uczniów klas IV-VIII mieszkających w Mnichowie i Dalkach nie spowoduje pogorszenia 
warunków nauczania w szkole w Zdziechowie. Nauka w dalszym ciągu będzie się odbywała w systemie 
jednozmianowym. 

Dzieci 6-letnie oraz z klas I-III zamieszkałe w Mnichowie i Dalkach - obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego oraz nauki w dalszym ciągu będą realizowały w szkole w Mnichowie, która w nowym roku 
szkolnym będzie funkcjonowała jako filia Szkoły Podstawowej w Zdziechowie. 

4. Dowóz uczniów 

Odległość Mnichowa do Zdziechowy jest taka sama jak do Szczytnik Duchownych więc warunki dowozu 
uczniów nie ulegną zmianie. 

W dalszym ciągu dzieci będą dowożone organizowanym przez gminę bezpłatnym transportem zamkniętym 
w trakcie którego będą miały zapewnioną opiekę. Droga dzieci do szkoły będzie wynosiła od 6 do 9,5 kilometra 
(w zależności od miejsca zamieszkania), a czas dowozu nie przekroczy 40 minut. 

Czas oczekiwania w świetlicy po skończonych zajęciach nie przekroczy 2 godzin lekcyjnych. Podczas 
oczekiwania na i po zajęciach dzieci będą przebywały pod stałą opieką wychowawców. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0458B84A-9505-47A7-A998-4A8F7D48FF60. Projekt Strona 2



5. Pracownicy szkoły 

Po zlikwidowaniu placówki jako filii Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych zarówno 
nauczycielom uczącym w Mnichowie jak i pracownikom obsługi gmina Gniezno zaproponuje kontynuowanie 
pracy w tym samym miejscu czyli w szkole w Mnichowie funkcjonującej jako filia Szkoły Podstawowej 
w Zdziechowie. 

6. Związki zawodowe 

Stosownie do zapisu art.19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 263 z późn. zm.) niniejszy projekt został przedłożony do zaopiniowania właściwym związkom 
zawodowym. 

7. Podsumowanie 

Planowane przekształcenie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego 
w Szczytnikach Duchownych poprzez likwidacje przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły 
Podstawowej w Mnichowie związana jest bezpośrednio z zamiarem reorganizacji sieci szkół na terenie Gminy 
Gniezno oraz przyporządkowania Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie – Szkole Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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