
                                                                                                                                                               

 

UCHWAŁA NR V/40/15 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 27.02.2015r. 

 

 

w sprawie : zamiaru likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Polichnie 

 

Na podstawie art.59 ust.1 , w związku z art.5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o 

systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r Nr 256 , poz. 2572 , z póź.zm.) Rada Gminy Santok 

uchwala co następuje: 

§ 1.1. Zawiadamia się o zamiarze likwidacji z końcem roku szkolnego 2014/2015 Filialnej  

Szkoły Podstawowej w Starym Polichnie. 

2. Przyczyną likwidacji szkoły o której mowa w ust.1. jest zaprzestanie jej działalności w 

roku szkolnym 2008/2009 

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Santok do dokonania czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia likwidacji szkoły. 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                        Andrzej Szymczak                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

Szkoła Filialna w Starym Polichnie powstała w roku 1993 na mocy Aktu 

przekształcenia szkoły podstawowej w szkołę filialną z dnia 26 lutego 1993 roku.  

Od 1 września 1993 roku stała się integralną częścią Szkoły Podstawowej w Santoku 

im. Bojowników o Wolność  i Demokrację (obecnie szkoła nie posiada imienia). 

Organizacja szkoły pozwalała na tworzenie oddziału przedszkolnego oraz klas I – III. 

Ostatni nabór odnotowano w roku szkolnym 2008/2009 i był to nabór do oddziału 

przedszkolnego, ponieważ z rocznika klasy pierwszej było tylko 5 dzieci i zapisali  

je do jednostki nadrzędnej, czyli do Zespołu Szkół w Santoku. Funkcjonowały wtedy 

tylko: oddział przedszkolny, klasa II i klasa III. Liczebność poszczególnych oddziałów 

to 9 i 8 dzieci. Przy tak małych ilościach trudno było wytworzyć właściwą dla szkoły 

atmosferę i w porozumieniu z rodzicami kolejne roczniki zapisywane były już  

do Szkoły Podstawowej w Santoku, a uczniowie klasy drugiej kontynuowali naukę  

w klasie trzeciej Szkoły Podstawowej w Santoku. Tendencje demograficzne  

dla kolejnych roczników wskazywały na dalsze zmniejszanie się liczby uczniów – 

najpierw do 6, a później do 5.  

Wszystkim uczniom pochodzącym ze starego Polichna zapewniono dojazd  

do zespołu Szkół w Santoku. W pomieszczeniach byłej Filialnej Szkoły Podstawowej 

funkcjonuje od 2009 roku oddział przedszkolny Przedszkola Gminnego w Santoku.  

 


