
UCHWAŁA NR XVIII/117/2020
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez 
likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 89 ust. 1 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 2019r. poz. 1148 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. ”h” ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020r. likwiduje się w Szkole Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby 
w Drawsku inne miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych znajdujące się pod 
adresem: ul. Nadnotecka 22b, 64-733 Drawsko. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Ryszard Jabłonowski
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Uzasadnienie
Z dniem 31 sierpnia 2020r. likwiduje się w Szkole Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku inną 
lokalizację prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, znajdującą się pod adresem: ul. 
Nadnotecka 22b, 64-733 Drawsko. Szkoła Podstawowa w Drawsku po przeniesieniu szkoły i jej siedziby na ulicę 
Powstańców Wlkp. 83-85 w Drawsku, w roku szkolnym 2019/2020 korzystała i prowadziła zajęcia w dwóch 
klasach przy ul. Nadnoteckiej 22b. Adresy te od siebie znajdują się w odległości ok. 100-150 metrów. Jest to 
przede wszystkim zmiana organizacyjna, gdzie po dostosowaniu w siedzibie przy ul. Powstańców Wlkp. 83-85 
w Drawsku, szkoła znajdować się będzie w jednej lokalizacji a przekształcenie szkoły wpłynie korzystnie na 
poprawę bezpieczeństwa uczniów. Granice obwodu szkoły również pozostają bez zmian. Stosownie do 
art. 89 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn.zm.), organ prowadzący do końca 
lutego 2020r., a co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomił o zamiarze przekształcenia 
szkoły: rodziców uczniów szkoły podstawowej w Drawsku, organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu i otrzymał pozytywną opinię oraz związki 
zawodowe ZNP, które także wystawiły opinię pozytywną. 
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