
UCHWAŁA NR 26/V/2019
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych

Na podstawie art. 89 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2018/2019, to jest z dniem 31 sierpnia 
2019 r., Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych;

2. W przypadku likwidacji zapewnia się kontynuowanie nauki uczniom Szkoły Podstawowej w Iwanowicach 
Dużych w Szkole Podstawowej w Opatowie, prowadzonej przez Gminę Opatów;

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Opatów do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia likwidacji Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych, w szczególności do zawiadomienia 
o zamiarze likwidacji Szkoły rodziców uczniów i Śląskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Śląskiego 
Kuratora Oświaty i właściwych organizacji związkowych o wydanie opinii w sprawie likwidacji Szkoły;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów;

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

Mirosław Szewczuk
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UZASADNIENIE

Zgodnie z normą art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z

2018 r., poz. 996 ze zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez

organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania

nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym

zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem

likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla

dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu

terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Likwidacja Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych jest uzasadniona przede wszystkim

ze względu na spadek wskaźnika urodzeń oraz ze względu na procesy migracyjne, co powoduje,

że do Szkoły uczęszcza bardzo mało uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły uczęszcza 42

uczniów, przy czym poszczególne klasy liczą jedynie kilkoro uczniów.

Powyższa sytuacja ma swoje dalsze negatywne skutki w postaci niemożności zapewnienia

uczniom tej Szkoły optymalnych warunków nauczania, co związane jest m.in. z koniecznością

prowadzenia zajęć edukacyjnych w małych kilkuosobowych grupach, często będących klasami

łączonymi, co może obniżać efekty indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem (brak wewnętrznej

rywalizacji uczniów, niemożność lub poważna trudność w przygotowaniu i realizacji imprez

wewnątrz klasowych i szkolnych itp.).

Mała liczebność klas i niekorzystne dane demograficzne nie rokują możliwości utrzymania

tak małej i tym samym kosztownej szkoły.

Równocześnie wskazać należy, że prowadzenie Szkoły Podstawowej w Iwanowicach

Dużych generuje bardzo wysokie koszty utrzymania w stosunku do liczby

uczęszczających uczniów. Znaczący nakład środków budżetu Państwa i Gminy, skierowany do

tej Szkoły nie przekłada się na lepszy wynik edukacyjny i wychowawczy w porównaniu do

wychowanków pozostałych (większych) szkół, gdzie nakład finansowy na kształcenie jednego

ucznia jest znacząco niższy. Taka sytuacja powoduje, że względy celowości i gospodarności

wydatkowania środków publicznych przemawiają za likwidacją Szkoły.

Likwidacja tej Szkoły przyniesie wiele korzyści. Uczniowie tej Szkoły będą mieli możliwość

kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Opatowie. Nie pogorszy to warunków nauki i nie

ograniczy powszechnej dostępności do szkoły. Wprost przeciwnie - skoncentrowanie nauki w

opatowskiej szkole spowoduje racjonalizację i optymalizację wydatków, co przełoży się na

stworzenie lepszej infrastruktury w pozostałych szkołach i bogatszej oferty edukacyjnej dla

uczniów z terenu Gminy. Zaoszczędzone środki finansowe pozwolą też na zorganizowanie dowozu

uczniów na wysokim poziomie bezpieczeństwa i zadowolenia rodziców.

Wskazać należy, że umożliwienie kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Opatowie

spowoduje odczuwalną poprawę warunków nauczania. Szkoła ta dysponuje lepszymi warunkami

dla pełniejszego rozwoju, wychowania i edukacji. Dysponuje salą gimnastyczną, stołówką i

doskonale wyposażonymi salami lekcyjnymi, co przyczyni się również do wyeliminowania barier w

dostępie uczniów do pełnej oferty edukacyjnej, uwzględniającej m.in. zajęcia sportowe. Najlepsze

warunki rozwojowe stwarzają średnio liczne grupy klasowe, liczące od 14 do 25 uczniów. W takiej

grupie najwięcej rodzajów potrzeb społecznych, wychowawczych i edukacyjnych jest

zaspokojonych na optymalnym poziomie. Takie też warunki będą mieli zapewnione uczniowie

likwidowanej Szkoły. Przyjęcie dzieci z likwidowanej Szkoły nie spowoduje zmianowości, nie

wpłynie na pogorszenie warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej
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opiekuńczej. Uczniowie likwidowanej Szkoły będą mieli zapewniony prawidłowy i komfortowy, a

przede wszystkim bezpieczny dowóz do szkoły z miejsca zamieszkania, jeśli będą spełnione

warunki określone w Prawie oświatowym. Z uwagi na odległości nie będzie to miało negatywnego

wpływu na uczniów.

Nauczyciele z likwidowanej szkoły będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w pozostałych

szkołach na terenie Gminy. Informacje o wolnych etatach nauczycielskich będą im niezwłocznie

przekazywane przez dyrektorów szkół gminnych. Zalecenia w tym zakresie dyrektorzy otrzymają

od Wójta Gminy Opatów.

Wszystko to przemawia za zlikwidowaniem Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych, w

związku z tym podejmuje się zamiar takiej likwidacji z końcem roku szkolnego 2018/2019, to jest z

dniem 31 sierpnia 2019 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa oświatowego organ

prowadzący poinformuje rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty o zamiarze likwidacji

szkoły w terminie co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji, czyli do dnia 28 lutego 2019

r., w związku z tym zobowiązano i upoważniono Wójta Gminy Opatów do dokonania czynności

związanych z likwidacją, to jest do poinformowania o zamiarze likwidacji rodziców uczniów i

Śląskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Śląskiego Kuratora Oświaty i właściwych

organizacji związkowych o wydanie opinii w sprawie likwidacji Szkoły.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały było w pełni uzasadnione.

Id: 64D3428D-A643-42B9-AEA3-ABE8280014B8. Podpisany Strona 2




