UCHWAŁA NR XLIV/349/2022
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2022r. Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach o strukturze klas IVIII wraz z oddziałami przedszkolnymi w Szkołę Podstawową im. Jana
Pawła II w Michałowicach o strukturze klas I-VIII
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. oz. 1372, 1834)
oraz art. 89 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, 762) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2022 r. Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, z siedzibą przy ul. Jana Pawła
II 1, 32-091 Michałowice , o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałami
przedszkolnymi w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Michałowicach
o strukturze klas I-VIII.
§ 2. Zapewnia się dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych
szkoły, o której mowa w § 1 uchwały, możliwość korzystania z wychowania
przedszkolnego oraz spełniania obowiązku przygotowania do szkoły
w Przedszkolu Samorządowym w Michałowicach, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II
119, 32-091 Michałowice.
§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Michałowice do wykonania
wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia, o którym
mowa w § 1, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia
Szkoły rodziców dzieci oraz do wystąpienia do Małopolskiego Kuratora Oświaty
w Krakowie i właściwych organizacji związkowych w celu uzyskania opinii
w sprawie przekształcenia szkoły.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Michałowice
Daniel Gajoch
Signed by /
Podpisano przez:
Daniel Gajoch
Date / Data:
2022-02-02
15:44
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe
tworzenie innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły, do którego mają zastosowanie
przepisy art. 89 ustawy. Z kolei zgodnie z art. 89 ust. 9 ww. ustawy publiczna
szkoła może być przekształcona z końcem roku szkolnego przez organ
prowadzący, po zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki
w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący zobowiązany jest
najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia zawiadomić o
powyższym zamiarze: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Szkoła może być
przekształcona po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
Procedura zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Michałowicach o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałami przedszkolnymi
w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Michałowicach o strukturze klas I-VIII
rozpoczyna się od podjęcia uchwały intencyjnej, wyrażającej zamiar
przekształcenia tej szkoły. Uchwała powyższa jednocześnie zobowiązuje Wójta
Gminy Michałowice do dokonania niezbędnych czynności do przeprowadzenia
procesu przekształcenia szkoły, do których w szczególności należy
zawiadomienie rodziców uczniów tej szkoły, Małopolskiego Kuratora Oświaty
w Krakowie i związków zawodowych o wydanie opinii dotyczącej przekształcenia
szkoły.
Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach jest
związane z uruchomieniem od 1 września 2022r nowego, pierwszego w Gminie
Michałowice przedszkola samorządowego, które zapewni realizację wychowania
przedszkolnego dla 200 dzieci w wieku 3-6 lat. Nowy budynek spełnia warunki
przeciwpożarowe, o których mowa w art. 126 ustawy Prawo oświatowe ,
a których spełnienie jest niemożliwe w budynku Szkoły Podstawowej
w Michałowicach. Budynek szkoły, powstały w latach trzydziestych XX wieku,
a rozbudowany w latach dziewięćdziesiątych XX w nie daje żadnych możliwości
dostosowania do warunków, o których mowa powyżej. Dzieciom obecnie
korzystającym z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych
Szkoły Podstawowej w Michałowicach jako miejsce realizacji wychowania
przedszkolnego zostanie wskazane Przedszkole Samorządowe, usytuowane
nieopodal Szkoły Podstawowej, również na ul. Jana Pawła II.
Warunki, w jakich uczniowie będą pobierać naukę a dzieci realizować
wychowanie przedszkolne po planowanym przekształceniu szkoły.
Prognozowane zmiany spowodują wyłącznie pozytywne skutki. Wyłączenie
oddziałów przedszkolnych ze struktury Szkoły Podstawowej w Michałowicach
nie spowoduje zmian w sieci szkolnej. Obwody wszystkich szkół pozostają bez
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zmian. Zmianie ulega natomiast sieć przedszkolna, a liczba miejsc wychowania
przedszkolnego w Gminie Michałowice wzrośnie z 325 do 400.
Obecnie Szkoła Podstawowa w Michałowicach liczy 29 oddziałów, w tym
24 oddziały klas I-VIII (508 uczniów) i 5 oddziałów przedszkolnych (125 dzieci).
Warunki lokalowe szkoły nie są wystarczające do pełnej realizacji jej zadań,
szczególnie z zakresu wychowania przedszkolnego. Zajęcia w szkole trwają od
godz. 8.00 do godz. 16.30, wychowanie przedszkolne realizowane jest w godz.
7.00-17.00 co w połączeniu z dowozem uczniów znacznie utrudnia właściwą
organizacje pracy szkoły. Oddziały przedszkolne zajmują obecnie 6 sal
dydaktycznych. Planowana reorganizacja pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie
szkoły oraz komfort nauki dla uczniów klas I-VIII.
W wyniku proponowanej zmiany zwiększy się liczba miejsc przedszkolnych ze
125 do 200. Skutkiem pozytywnym reorganizacji będzie również zdecydowana
poprawa warunków realizacji wychowania przedszkolnego przy braku
jakichkolwiek utrudnień związanych ze zmianą lokalizacji. Przedszkole
usytuowane będzie bowiem na tej samej ulicy co Szkoła Podstawowa,
w odległości zaledwie kilkuset metrów od niej. Dojazd rodziców do przedszkola
będzie bardziej dogodny dzięki m.in. możliwości wjazdu bezpośrednio na teren
Przedszkola.
Baza lokalowa przedszkola to nowo wybudowany, przestronny budynek 2kondygnacyjny, w którym przewidziano 8 sal dydaktycznych, gabinet integracji
sensorycznej, gabinety opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznopedagogicznej, plac zabaw - co zapewnia warunki do pełnej realizacji
wychowania przedszkolnego a także wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Sale Przedszkola Samorządowego będą wyposażone w nowe meble i sprzęt
oraz pomoce dydaktyczne. Wyżywienie w Przedszkolu planuje się początkowo
w formie cateringu a docelowo w formie pełnego zaplecza kuchennego,
umożliwiającego przygotowanie posiłków także dla uczniów Szkoły Podstawowej.
Wszystko to świadczy, że przewidywana reorganizacja Szkoły Podstawowej
w Michałowicach nie pogorszy, a wręcz polepszy uczniom warunki do nauki,
a dzieciom w wieku 3-6 lat warunki korzystania z wychowania przedszkolnego.
Sytuacja pracowników Szkoły Podstawowej w Michałowicach
Kadra pedagogiczna prowadząca obecnie zajęcia wychowania przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Michałowicach liczy 10 osób, co stanowi 8, 09 etatu
w ramach których nauczyciele realizują 198 godzin zajęć tygodniowo.
8 nauczycieli realizuje zadania w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 natomiast
w niepełnym wymiarze (religia, język angielski). W gronie tym jest 2 nauczycieli
dyplomowanych , 4 nauczycieli mianowanych, 3 nauczycieli kontraktowych i 1
nauczyciel stażysta.
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Po reorganizacji szkoły planuje się przeniesienie nauczycieli prowadzących
zajęcia wychowania przedszkolnego a zatrudnionych poprzez mianowanie oraz
na umowę o pracę na czas nieokreślony do Przedszkola Samorządowego.
W planie finansowym na 2022r. zabezpieczone zostaną środki na odprawy dla
nauczycieli którzy mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikających z
ustawy Karta Nauczyciela, jakim jest świadczenie kompensacyjne lub emerytura.
Spośród nauczycieli pełnozatrudnionych jedna osoba nabywa uprawnienia do
ww. świadczeń.
Pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej w Michałowicach
Pracownicy obsługi zatrudnieni są na umowach na czas nieokreślny:
sprzątaczka – 2 etaty, sekretarka - 1 etat. Pracownicy obsługi będą mieli
zaproponowane ograniczenie zatrudnienia: sprzątaczka – 1 etat, sekretarka 0,25
etatu. W przypadku nieprzyjęcia nowych warunków pracy zostaną wypłacone
odprawy dla pracowników obsługi z tytułu likwidacji zakładu pracy.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że podjęcie uchwały w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach
o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałami przedszkolnymi w Szkołę Podstawową
im. Jana Pawła II w Michałowicach o strukturze klas I-III jest w pełni
uzasadnione.
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