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UCHWAŁA NR XLVII/__/2022 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie 
poprzez utworzenie przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie, 

o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym 

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 2022r., poz. 559) oraz art. 89 ust. 1,ust. 3 i ust. 9 w związku z art.29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2022r. przekształca się Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 
w Zdziechowie poprzez utworzenie jej filii tj. Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie o strukturze 
organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym, w budynku zlikwidowanej Filialnej Szkoły Podstawowej 
w Mnichowie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

Intencją organu prowadzącego jest reorganizacja sieci szkół na terenie Gminy Gniezno pozwalająca na 
racjonalne zagospodarowanie zasobów istniejących w gminnych placówkach oświatowych. 

Utworzenie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie przyporządkowanej organizacyjnie do Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie pozwola wykorzystać 
i zagospodarować istniejące w tej szkole rezerwy lokalowe oraz poprawić warunki nauki i pracy w Szkole 
Podstawowej w Szczytnikach Duchownych. 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. 

Procedura zakładania, a także przekształcenia oraz likwidacji szkół uregulowana została w przepisach ustawy 
Prawo oświatowe. Ustawa ta nie wprowadza jednak odrębnych zasad dotyczących tworzenia filii szkół. Przy 
tworzeniu filii szkoły podstawowej należy więc stosować ogólne przepisy dotyczące przekształcenia i likwidacji 
szkół. 

Szkoła filialna jest podporządkowana organizacyjnie szkole podstawowej obejmującej strukturą 
organizacyjną klasy I–VIII. Szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I–VIII mogą być 
podporządkowane nie więcej niż dwie szkoły filialne. 

Włączenie dotychczas funkcjonującej szkoły w strukturę innej szkoły jako filii musi zostać poprzedzone jej 
likwidacją, a samo włączenie następuje poprzez przekształcenie szkoły głównej, w strukturach której będzie 
funkcjonowała. 

Zasadnym jest przeprowadzenie procedury likwidacyjnej szkoły, a następnie przystąpienie do przekształcenia 
drugiej szkoły, do struktury której dołączona zostanie filia tworzona na bazie uprzednio likwidowanej szkoły, 
ponieważ ta szkoła również podlega transformacji. Wraz ze zmianą struktury organizacyjnej może zwiększyć 
swój zasięg terytorialny, a co za tym idzie – również swój obwód. 

Na podstawie art. 89 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 
6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły, na bazie której powstanie filia innej szkoły, zawiadomić o tym 
zamiarze: rodziców, właściwego kuratora oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Stosownie natomiast do ust. 3 szkoła lub placówka publiczna 
prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po zasięgnięciu pozytywnej 
opinii kuratora oświaty. Przepis ten stosuje się również do przekształcenia szkoły. 

Procedura przekształcenia szkoły poprzez utworzenie 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. 

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie (oraz jej 
szkoły filialnej) o zamiarze przekształcenia szkoły zostali skutecznie powiadomieni pisemnie w ustawowym 
terminie (zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). 

Wielkopolski Kurator Oświaty Postanowieniem Nr 110.3.247.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku wydał opinię 
pozytywną w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w 
Zdziechowie (Zdziechowa 136, 62-200 Gniezno) poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie 
Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem 
przedszkolnym (Mnichowo 29, 62-200 Gniezno). 

Niniejsza uchwała kończy procedurę przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 
1918/1919 w Zdziechowie poprzez utworzenie filii w Mnichowie. Zasadność zaś przekształcenia tejże szkoły 
wynika z niżej opisanego stanu faktycznego. 

1. Charakterystyka przekształcanej placówki 

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 
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znajduje się w samodzielnym piętrowym budynku, w którym zlokalizowano 16 sal zajęciowych (po 8 na każdej 
kondygnacji), pomieszczenia sanitarne oraz techniczne. Budynek główny jest 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. 

2. Przyczyny przekształcenia 

Głównym powodem przekształcenia szkoły jest zamiar reorganizacji sieci szkół na terenie Gminy Gniezno 
poprzez „wyjęcie” Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie ze struktur Szkoły Podstawowej w Szczytnikach 
Duchownych i jej organizacyjne przyporządkowanie do Szkoły Podstawowej w Zdziechowie. 

3. Miejsce realizacji obowiązku szkolnego 

Dzieci 6-letnie oraz z klas I-III zamieszkałe w Mnichowie i Dalkach - obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego oraz nauki w szkole w dalszym ciągu będą realizowały w szkole w Mnichowie. Uczniowie 
starsi z klas IV-VIII dowożeni będą do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 
w Zdziechowie. 

Przyjęcie 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. 

4. Dowóz uczniów 

Do Szkoły Podstawowej w Zdziechowie 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. 

5. Pracownicy szkoły 

Po utworzeniu Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie jako filii Szkoły Podstawowej w Zdziechowie 
zarówno nauczyciele jak i pracownicy obsługi będą kontynuowali pracę 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.) założenie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 
w Zdziechowie poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w 
Mnichowie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym zostało przedłożone do 
zaopiniowania właściwym związkom zawodowym. 

7. Podsumowanie 

Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez 
utworzenie przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie związane jest 
bezpośrednio z zamiarem reorganizacji i optymalizacji sieci szkół na terenie Gminy Gniezno mającej na celu 
racjonalne wykorzystanie pozostających w ich dyspozycji zasobów lokalowych. 

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