PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia
w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Adama Mickiewicza wchodzącego
w skład Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Rada Miejska Krzywinia uchwala, co następuje:
§ 1. Zamierza się zlikwidować Gimnazjum im. Adama Mickiewicza wchodzące w skład
Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu poprzez wygaszanie, począwszy od roku
szkolnego 2015/2016 i zakończyć postępowanie likwidacyjne z dniem 31 sierpnia 2017 r.
§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń do dokonania czynności
niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu, w szczególności
do zawiadomienia o zamiarze likwidacji rodziców dzieci uczęszczających do tego
Gimnazjum i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji Gimnazjum.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia
w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Adama Mickiewicza wchodzącego
w skład Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu
Od roku 2000 na terenie Gminy Krzywiń funkcjonują 3 gimnazja: w Jerce,
w Krzywiniu i w Lubiniu. Analiza demograficzna wskazuje, że spada liczba uczniów
rozpoczynających edukację na poziomie gimnazjalnym, co wraz z rosnącymi wydatkami na
cele oświatowe powoduje, że zachodzi konieczność dokonania zmian w sieci szkół
gimnazjalnych.
Liczba uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjach w latach 2010/2014 oraz
prognozy na lata 2015-2020

450
400
350
300
250

400
357

344

327

324

323

328

320

302

281

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubiniu należy do najmniejszej szkoły tego
typu na terenie gminy Krzywiń. W latach 2011-2014 liczba uczniów kształtowała się
następująco:
Rok szkolny
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Razem

2011/2012
31
35
44
110

2012/2013
35
28
34
97

2013/2014
22
35
27
84

2014/2015
33
21
30
84

Zamierza się dokonać likwidacji Gimnazjum w Lubiniu poprzez stopniowe
wygaszanie tejże szkoły. W jej wyniku z dniem 1 września 2015 r. nie zostałby dokonany
nabór do klasy I Gimnazjum w Lubiniu, poprzez co umożliwia się uczniom ukończenie nauki
w swoich oddziałach w tej samej szkole. Dotychczasowy obwód szkoły zostałby podzielony
pomiędzy Gimnazjum im. Melchiora Wańkowicza w Zespole Szkół Jerce a Gimnazjum
w Zespole Szkół w Krzywiniu. Uczniowie klas I w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęliby
naukę w tych szkołach zgodnie z nowym podziałem obwodów.

Pozwoli to utworzyć oddziały z racjonalną liczbą młodzieży, ponadto lepiej
wykorzystana zostanie baza edukacyjna w postaci obiektów sportowych; hal sportowowidowiskowych, siłowni, sali do aerobiku, czy boiska „Orlik”, a także pracowni
przedmiotowych,

dobrze

wyposażonych

w

budynkach

Zespołów

Szkół

w Jerce

i w Krzywiniu. Oba te Zespoły posiadają bazę lokalową spełniającą warunki do nauki
w zmienionej strukturze organizacyjnej. Przejęcie uczniów z rejonu Gimnazjum
im. A. Mickiewicza w Lubiniu nie wpłynie na pogorszenie warunków nauki w tych
placówkach, nie ograniczy powszechnej dostępności do szkół.
Stopniowe wygaszanie Gimnazjum w Lubiniu pozwoli na przeniesienie Przedszkola
w Lubiniu do budynku szkoły, ponieważ obecnie znajduje się ono w budynku
z nieuregulowaną sytuacją prawną, będącym własnością Skarbu Państwa w zarządzie Agencji
Nieruchomości Rolnych.
Gmina Krzywiń, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zapewni wszystkim uczniom uprawnionym do bezpłatnego
transportu i opieki w czasie dowozu, dojazd do szkoły, zarówno tym, którzy rozpoczną naukę
w Jerce i Krzywiniu, jak i uczniom uczęszczającym do wygaszanego Gimnazjum w Lubiniu
Utrzymanie obecnie istniejącej sieci szkół spowoduje, z powodu braku środków,
niemożność realizowania żadnych dodatkowych przedsięwzięć edukacyjnych. A także
w przyszłości zaniechania przez Gminę jakichkolwiek inwestycji.

