
 
 

Uchwała nr XLIII/907/05 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 25 lipca 2005r. 

 
w sprawie rozpatrzenia wniosku Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej odnośnie  
                  utworzenia zespołu szkół ogólnokształcących. 

 
 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  w związku z art. 247 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071               
z późn. zm.)  
 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
 

§ 1. Rozpatrzyć negatywnie wniosek Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej w sprawie  
       utworzenia zespołu szkół ogólnokształcących, w skład którego weszłyby Szkoła 
       Podstawowa nr 65 i filia Gimnazjum nr 2 w Katowicach.  
 
§ 2. Faktyczne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera  
       uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia Śląskiej  
       Społecznej Rady Oświatowej o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Katowice 
 
 

Jerzy Forajter 
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UZASADNIENIE 
 
 Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                     
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w przypadkach uzasadnionych 
miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły obejmujące część klas szkoły 
podstawowej, w tym także szkoły filialne. Jednocześnie w myśl brzmienia art. 58 ust. 1 
i   w  akt założycielski szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny, 
oprócz jej typu, nazwy i siedziby określa także jej zasięg terytorialny (obwód),                     
w szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich części) 
należących do jej obwodu, a w przypadku szkoły podstawowej także podporządkowane 
jej organizacyjnie szkoły filialne. Z przepisów tych wynika, iż z pojęciem szkoły 
filialnej mamy do czynienia tylko w odniesieniu do szkół podstawowych. Potwierdzają 
to także przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia                     
21 grudnia 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół (dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), w których jedynie 
ramowy statut publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej zawiera 
odpowiednie postanowienia na okoliczność utworzenia filii. Nawet jeśli pogląd ten 
uznać za dyskusyjny, to nie może budzić najmniejszych wątpliwości, że o istnieniu 
formalnie filii szkoły publicznej decydują zapisy w akcie założycielskim i statucie.                
W przeciwnym wypadku nie można mówić o istnieniu filii szkoły a tylko                     
o realizowaniu przez szkołę obowiązku szkolnego w części poza swoją siedzibą –                   
w zasadzie wyłącznie przez czas określony. Zważyć należy dodatkowo, iż zgodnie                     
z art. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz                  
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304) do dnia 
31sierpnia 2005 r. oddziały gimnazjum mogą mieścić się również poza jego siedzibą, 
jeżeli nie ma możliwości zorganizowania gimnazjum w jednym budynku.  
Mając powyższe na uwadze w aspekcie przedmiotu wniosku Śląskiej Społecznej Rady 
Oświatowej należy stwierdzić: 
1. Akt założycielski i statut Gimnazjum nr 2 w Katowicach nie przewidują dla 

realizowanego obowiązku szkolnego przy ul. Kukułek 2a statusu filii tegoż 
Gimnazjum – przeciwnie niż twierdzi we wniosku Śląska Społeczna Rada 
Oświatowa. W Katowicach przy ul. Kukułek 2a istnieje wyłącznie Szkoła 
Podstawowa nr 65. Tym samym w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 65 mamy 
doczynienia tylko z jedną szkołą publiczną, a to wyklucza utworzenie zespołu szkół 
w myśl art. 62 ustawy o systemie oświaty.  

2. Zgodnie z przywołanym wyżej art. 9 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dniem 31 sierpnia 2005 r. uczniowie 
Gimnazjum nr 2 w Katowicach przestaną realizować obowiązek szkolny przy                 
ul. Kukułek 2a. Zatem po 1 września 2005 r. nie ma prawnych i faktycznych 
podstaw do utworzenia zespołu szkół, albowiem nie ma przesłanek warunkujących 
jego utworzenie. W zespół można połączyć szkoły już istniejące w jednym miejscu 
(siedzibie), tylko bowiem w takich szkołach funkcjonują rady pedagogiczne mogące 
się wypowiedzieć w kwestii utworzenia zespołu (art. 62 ust.3 ustawy o systemie 
oświaty).  
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Obecna sieć gimnazjów była przedmiotem wnikliwej analizy, która uwzględniała 
aktualną bazę szkolną i sytuacją demograficzną w mieście na najbliższe lata.      
Wykazała, że ilość gimnazjów jest wystarczająca dla potrzeb miasta w tym zakresie. 
Faktem jest, że aktualne przepisy oświatowe pozwalają na połączenie różnych typów 
szkół w zespół, co nie oznacza, że uległy zmianie główne założenia reformy oświaty. 
Miasto Katowice w swojej polityce oświatowej nadal realizuje przyjęte w 1999 r. 
założenia  tj. rozdzielenie dzieci i młodzieży w grupach wiekowych  7 – 12 lat                     
i 13 – 15 lat.  
Uwzględniając politykę oświatową miasta oraz wyniki przeprowadzonej analizy                     
w chwili obecnej nie zachodzi konieczność tworzenia dodatkowej szkoły.  
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