
 

 

 

UCHWAŁA Nr IX/87/11 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

z dnia 28 kwietnia  2011r. 

 

w sprawie  przekształcenia Szkoły Podstawowej w Żelechowie poprzez  likwidację 

         „Szkoły Filialnej w Zakrzówku wraz z oddziałem przedszkolnym”. 

 

                Na podstawie art. 59 ust.1, 2 i 6  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 

Miejska w Żelechowie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Przekształca się z dniem 31 sierpnia 2011r. Szkołę Podstawową w Żelechowie, wchodzącą  

w skład Zespołu Szkół w Żelechowie ul. Ogrodowa 3, poprzez likwidację podległej jej 

organizacyjnie „Szkoły Filialnej w Zakrzówku wraz z oddziałem przedszkolnym”. 

2. Zapewnia się uczniom klas I – III likwidowanej „Szkoły Filialnej w Zakrzówku” realizację 

obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Żelechowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół  

w Żelechowie ul. Ogrodowa 3. 

3. Zapewnia się dzieciom likwidowanej „Szkoły Filialnej w Zakrzówku”, obowiązanym odbyć 

roczne przygotowanie przedszkolne, możliwość realizacji tego obowiązku w oddziale 

przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Żelechowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół  

w Żelechowie ul. Ogrodowa 3.                                

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
PRZEWODNICZĄCA 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

(-) 

Jadwiga Kulikowska 
 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej  

w Żelechowie poprzez  likwidację „Szkoły Filialnej w Zakrzówku wraz z oddziałem przedszkolnym”. 

 

 

Rada Miejska w Żelechowie na sesji w dniu 27 stycznia 2011 roku podjęła uchwałę  

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Żelechowie poprzez  likwidację „Szkoły 

Filialnej w Zakrzówku wraz z oddziałem przedszkolnym”. Kolejnym etapem jest podjęcie przez 

Radę uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Żelechowie poprzez  likwidację 

„Szkoły Filialnej w Zakrzówku wraz z oddziałem przedszkolnym”. Decyzja powyższa została 

podjęta w związku z malejącą liczbą dzieci uczęszczających do szkoły. Z powodu niżu 

demograficznego w bieżącym roku szkolnym nie ma dzieci w oddziale „0”, a w roku szkolnym 

2011/2012 nie będzie dzieci w oddziale „0” oraz w klasie I. W tej sytuacji funkcjonowanie Szkoły 

Filialnej w Zakrzówku staje się nieracjonalne ze względów ekonomicznych.  

Po likwidacji szkoły filialnej od 1 września 2011 roku uczniowie z Zakrzówka byliby 

dowożeni autobusem szkolnym do Żelechowa, którym są już dowożeni uczniowie pozostałych 

oddziałów do Zespołu Szkół w Żelechowie. Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej  

w Żelechowie  odbywa się zgodnie z planem dowożenia, który sporządzany jest po ustaleniu planu 

lekcji we wrześniu. W planie dowożenia uwzględnia się zmianowość. Przystanki autobusu 

szkolnego zorganizowane są w miejscach, gdzie odległość dziecka do domu jest stosunkowo 

najbliższa. Czas oczekiwania uczniów na zajęcia lekcyjne, bądź po ich zakończeniu wynosi od 1 do 

2 godzin, w zależności od miejsca dowożenia i czasu rozpoczęcia lub zakończenia zajęć. Dzieci 

dowożone są przez przewoźnika  wyłonionego w drodze przetargu organizowanego przez Urząd 

Miejski. Opiekę nad uczniami dowożonymi sprawują nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół  

w Żelechowie. Dzieci dowożone oczekują na zajęcia lekcyjne w świetlicy szkolnej pod opieką 

nauczyciela świetlicy. Uczniowie klas 0-III mają do dyspozycji oddzielne pomieszczenie, 

wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne uzyskane w ramach projektu „Radosna szkoła”. Czas 

pobytu dziecka poza domem jest różny w zależności od długości trwania zajęć lekcyjnych w danym 

dniu, a także uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę. 

W szkole w Żelechowie zorganizowane jest dożywianie dzieci w formie obiadu (zupa, 

drugie danie), z którego mogą korzystać wszyscy chętni uczniowie. Zajęcia lekcyjne odbywają się           

w odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzenia zajęć. Liczebność 

klas w Szkole Podstawowej w Żelechowie, po przyjęciu uczniów ze Szkoły Filialnej w Zakrzówku 

wzrośnie w kl. II o 5 uczniów, w kl. III o 3 uczniów i będzie kształtowała się na poziomie 20-21 

uczniów. W Zespole Szkół w Żelechowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa do 

dyspozycji uczniów jest 17 sal lekcyjnych, dwie biblioteki, trzy Centra Internetowe,  



2 klasopracownie komputerowe, pracownia językowa, a także hala sportowa, sala fitness i siłownia, 

gdzie prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego. Szkoła organizuje różnorodne zajęcia 

pozalekcyjne np. chór i zespół muzyczny, naukę trzech języków obcych, Klub Europejski, koło 

przedsiębiorczości, klasy sportowe i wiele innych kół przedmiotowych, w tym zajęcia 

wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia.  

Rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Filialnej w Zakrzówku zostali powiadomieni  

o zamiarze przekształcenia szkoły przez Radę Miejską. Rodzicom doręczono Uchwałę Nr IV/58/11 

Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Żelechowie poprzez likwidację „Szkoły Filialnej   w Zakrzówku wraz z oddziałem 

przedszkolnym” wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru. Dokumenty potwierdzające zawiadomienie rodziców znajdują się w aktach sprawy. 

Za likwidacją Szkoły Filialnej w Zakrzówku przemawiają głównie względy demograficzne 

oraz bliskie sąsiedztwo z dobrze wyposażoną szkołą macierzystą.  Przejęcie dzieci z Zakrzówka do 

klas II i III w Żelechowie nie pogorszy warunków nauczania ani nie spowoduje konieczności 

tworzenia dodatkowych oddziałów. Kadra likwidowanej szkoły filialnej otrzymałaby możliwość 

pracy w Zespole Szkół w Żelechowie. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

                                                                     

                                                                       

 

 


