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Szudziałowo, dnia 18 lutego 2022 roku
WG. 440.1.2022

Rodzice uczniów uczęszczających 
do szkół, dla których organem  
prowadzącym jest gmina Szudziałowa

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ust. 1 ustawy z dania 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.), informuję, że Rada Gminy Szudziałowo 

w dniu 18 lutego 2022 roku podjęła Uchwałę Nr XXVII.201.2022 w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach w Szkołę Filialną 

w Szudziałowie.

Zamiarem organów gminy Szudziałowo jest przekształcenie z dniem 31 sierpnia 2022 

roku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach w Szkołę Filialną Szkoły 

Podstawowej im. Bohaterów Powstań Narodowych w Szudziałowie. W Szkole w Babikach 

pozostaną oddziały przedszkolne, oddział 0 oraz klasy I-III. Uczniom uczęszczającym do klas 

IV-VIII zapewnia się możliwość kontynuowania nauki od dnia 1 września 2022 roku w Szkole 

Podstawowej w Szudziałowie. Gmina Szudziałowo zapewni bezpłatny dowóz uczniów 

do szkół i powrót do domu oraz opiekę podczas transportu.

Wójt Gminy Szudziałowo 

Tadeusz Tokarewicz
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Załącznik:

Uchwała Nr XXVII.201.2022 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie 

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach w Szkołę 

Filialną w Szudziałowie wraz z uzasadnieniem.



UCHWAŁA NR XXVH.201.2022 
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach w szkołę
filialną w Szudziałowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021 
poz.1372 zezm.), art. 89ust.l, ust.3 i ust.9 w związku żart. 29ust.l pkt 1 oraz art. 95 ust.4 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2021 poz. 1082 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Podejmuje się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2022 r. Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Babikach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstań Narodowych 
w Szudziałowie o strukturze organizacyjnej klas I -  VIII.

2. Szkoła Filialna w Babikach zostanie włączona w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej im. 
Bohaterów Powstań Narodowych w Szudziałowie. W Szkole Filialnej w Babikach funkcjonować będą oddziały 
I-III oraz oddziały przedszkolne.

3. Zapewnia się uczniom klas IV-VHI uczęszczającym do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Babikach możliwość kontynuowania nauki od dnia 1 września 2022r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 
Powstań Narodowych w Szudziałowie

§ 2. Zobowiązuje i upoważnia się Wójta Gminy Szudziałowo do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia procesu przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia 
Szkoły rodziców uczniów i Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Podlaskiego Kuratora 
Oświaty i właściwych organizacji związkowych o opinię w sprawie przekształcenia Szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szudziałowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną. Podjęcie jej przez Radę Gminy Szudziałowo umożliwi 
wypełnienie obowiązku nałożonego art. 89 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t.j. Dz.U.2021, poz. 1082 ze zm.), tj. pozwoli wystąpić do Podlaskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
0 opinię, zawiadomić właściwe organizacje związkowe, zachować terminy wymagane na zawiadomienie 
rodziców uczniów.

Zamiar dokonania przekształceń ma na celu reorganizację oświaty na terenie gminy Szudziałowo. 
Uczniowie klas IV - VIII będą mieli zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w szkole podstawowej 
w Szudziałowie, a uczniowie klas I -  III w Fili tej Szkoły w Babikach, uczniom zostanie zapewniony 
bezpłatny dowóz do szkoły i powrót do domu oraz opieka podczas transportu. Zmiany przyniosą korzyści 
uczniom, którzy będą uczęszczać na lekcje w klasach zapewniających właściwą realizację programu 
dydaktycznego. Tym samym zapewniony zostanie optymalny poziom nauczania (stworzenie warunków 
do uczniowskiej współpracy i rywalizacji oraz rozwijanie zdolności adaptacyjnych).

Obecnie w szkole podstawowej w Babikach w oddziałach III-VII uczy się 24 uczniów: klasa III -  7, klasa 
IV -  5, klasa V -  4, klasa VI -  brak, klasa VII -8. W utworzonej filii zapewniona zostaje możliwość 
kontynuowania nauki w oddziale przedszkolnym, zerowym oraz klasach I-III.

Dokonanie przekształceń zapewni uczniom właściwe warunki nauki, wychowania i opieki. 
Za dokonaniem przekształceń przemawiają względy poprawy warunków kształcenia, demograficzne
1 ekonomiczne.

PRZEWODNICZĄCY 
Radl
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