UCHWAŁA NR XXXIV/208/17
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia stanowiska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1881) uchwala się, co następuje:
§ 1. Odrzuca się w całości stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Grajewie
z dnia 10 marca 2017 r. negatywnie opiniujące uchwałę Nr XXXIII/204/17 Rady Gminy Radziłów z dnia
14 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
§ 2. Uzasadnienie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału
w Grajewie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska
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Uzasadnienie
Realizując zmiany wynikające z przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe, Rada Gminy
Radziłów określiła projekt plan sieci publicznych szkół podstawowych, a także granice ich obwodów,
projekt plan sieci prowadzonych przez gminę klas dotychczasowych publicznych gimnazjów, oraz granicę
ich obwodów, projekt plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, oraz zdecydowała
o włączeniu Gimnazjum w Radziłowie do Szkoły Podstawowej w Radziłowie. Decyzja w sprawie
włączenia Gimnazjum w Radziłowie do Szkoły Podstawowej w Radziłowie była konsultowana
z nauczycielami i pracownikami Szkoły Podstawowej w Radziłowie oraz Gimnazjum w Radziłowie, którzy
większością głosów wypowiedzieli się pozytywnie w w/w kwestii. Włączenie Gimnazjum w Radziłowie
do Szkoły Podstawowej w Radziłowie nastąpi od 1 września 2017 r. Trudno na chwilę obecną przewidzieć
jakie, o ile wystąpią skutki w całości, będą one zależne od wielu zdarzeń jak:
- rozwiązywanie stosunków pracy przez nauczycieli z własnej woli w drodze porozumienia stron z uwagi
na znalezienie innej pracy,
- rozwiązywanie stosunków pracy przez nauczycieli z powodu przejścia na emeryturę lub świadczenie
kompensacyjne – zależne od inicjatywy i woli nauczyciela,
- możliwe urlopy dla poratowania zdrowia, urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze,
zwolnienia lekarskie.
W tym stanie rzeczy trudno o wskazanie nawet orientacyjnych informacji.
Rada Gminy Radziłów mając na względzie maksymalne złagodzenie możliwych negatywnych skutków
dla
nauczycieli/pracowników
w sferze
stosunku
pracy
uznała
przyjęte
rozwiązanie
za optymalne.
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