
UCHWAŁA NR 211/XXXVI/2022 
RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 3 lutego 2022 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku oraz w sprawie 
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie 

Na podstawie art. 89 ust. 1 i 9 i art. 95 ust. 3 i 4 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 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 2021 r., poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2021/2022, to jest z dniem 31 sierpnia 
2022 r., Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Wilkowiecku. 

2. W przypadku likwidacji zapewnia się kontynuowanie nauki wychowankom oddziałów przedszkolnych 
i uczniom Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie 
prowadzonej przez Gminę Opatów; 

3. Podejmuje się zamiar przekształcenia z końcem roku szkolnego 2021/2022, to jest z dniem 31 sierpnia 
2022 r. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie przez utworzenie Filialnej Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III wraz z oddziałami 
przedszkolnymi, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Opatowie. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów; 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczacy 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 2019 r., 
poz. 1148 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 (lub pełnoletnich uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. 

Zgodnie z normą art. 95 ust. 3 i 4 Prawa oświatowego w przypadkach uzasadnionych miejscowymi 
warunkami, mogą być tworzone szkoły podstawowe filialne obejmujące strukturą organizacyjną klasy I-III albo 
klasy I-IV. Szkoła filialna jest podporządkowana organizacyjnie szkole podstawowej obejmującej strukturą 
organizacyjną klasy I-VIII. 

Gmina Opatów podjęła decyzję o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku w filię 
Szkoły Podstawowej w Opatowie. Z uwagi na to, że takie przekształcenie wymaga uprzedniego zlikwidowania 
Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku a następnie wymaga przekształcenia Szkoły Podstawowej w Opatowie 
przez utworzenie szkoły filialnej w Wilkowiecku, niezbędne jest podjęcia niniejszej uchwały. Stanowisko takie 
znajduje potwierdzenie np. we wskazaniu nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 26 lutego 2021 r., jak 
również w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 września 2012 r., IV SA/Gl 
509/12. Jeszcze raz podkreślenia jednak wymaga, że Gmina Opatów nie zamierza zlikwidować placówki 
w Wilkowiecku, a jedynie przekształcić tę szkołę w filię Szkoły Podstawowej w Opatowie, która to czynność 
wymaga dwóch wskazanych wyżej etapów. 

Procedura przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2022 r. Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku w filię Szkoły 
Podstawowej w Opatowie rozpoczyna się od podjęcia uchwały intencyjnej, wyrażającej zamiar likwidacji 
placówki w Wilkowiecku oraz wyrażającej zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej w Opatowie przez 
utworzenie filialnej Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku. 

Rada Gminy Opatów wyraża zamiar takiego przekształcenia. Przekształcenie takie nie zmniejszy liczby 
placówek oświatowych na terenie gminy. Przy podjęciu decyzji o zamiarze przekształcenia szkoły brano pod 
uwagę dobro dzieci oraz racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. 

Przekształcenie szkoły ma na celu racjonalizację sieci szkół w gminie. 

Szkoła Podstawowa w Wilkowiecku w bieżącym roku szkolnym prowadzi 5 oddziałów szkolnych i łącznie 
uczęszcza do niej 51 uczniów, w tym: do oddziału przedszkolnego - 26, w klasie I - 7, w klasie VII – 12 oraz 
w klasie VIII - 6. W minionym roku szkolnym do Szkoły uczęszczało 44 uczniów. Przewiduje się, że liczba 
uczniów przypisanych do obwodu szkoły w kolejnych latach będzie nadal kształtowała się na niskim poziomie. 

 Przekształcenia szkoły w filię spowodowałoby, że filia stałaby się miejscem rozwoju edukacji 
wczesnoszkolnej, gdzie idea edukacji włączającej oraz wychowania w duchu patriotyzmu i wartości miałaby 
lepsze, bardziej sprzyjające rozwojowi małego dziecka warunki. Zarazem współpraca nauczycieli klas I-III 
z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Opatowie wzmocniłaby poziom merytoryczny nauczania. 

Klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku zostałyby włączone w strukturę Szkoły Podstawowej 
w Opatowie, która posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną i wysoko notowane działania na rzecz rozwoju 
edukacji. Uczniowie klas IV-VIII będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej 
w Opatowie, co spowoduje poprawę warunków nauczania. 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. 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. 

Takie przekształcenie nie spowoduje zmianowości w Szkole Podstawowej w Opatowie, nie wpłynie na 
pogorszenie warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej. 

Przytoczyć należy opis warunków, w jakich uczniowie klas IV-VIII będą kontynuować naukę po 
przekształceniu szkoły: 
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a.planowana liczba uczniów w klasach/oddziałach w roku szkolnym 2022/2023: 

-w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie: 

klasa I- 23 

klasa II- 24 

klasa III- 20 

klasa IV- 24 

klasa V- 11 

klasa VI- 21 

klasa VII- 24 

klasa VIII-    40 

oddziały przedszkolne: 70 

-w Filialnej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku: 

klasa I- 7 

klasa II- 7 

klasa III- 0 

oddziały przedszkolne: 25 

b. zmianowość: jedna zmiana 

c. warunki lokalowe: Baza materialna szkoły jest należycie wykorzystana, zarówno w zakresie budynku 
szkolnego, jak i terenu wokół niego. Placówka dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem, 
odpowiednim do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Zapewnia uczniom, 
pracownikom oraz innym osobom przebywającym w niej zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki nauki 
i pracy. W szkole jest gabinet pomocy przedmedycznej, gabinet pedagoga szkolnego i logopedy, izba 
regionalna. Uczniowie mają szatnie dla klas młodszych (I-III), klas starszych  (IV-VIII). 

d. baza i wyposażenie szkoły: Uczniowie korzystają z dobrze wyposażonych i estetycznie urządzonych sal 
lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pracowni informatycznej, pracowni językowej, pracowni 
polonistycznej, pracowni historycznej, pracowni matematycznej, pracowni fizyko-chemicznej, pracowni 
biologiczno- geograficznej, biblioteki z czytelnią, świetlicy, stołówki z jadalnią, sali gimnastycznej, boiska do 
piłki ręcznej, koszykówki, piłki nożnej i piłki siatkowej plażowej, oraz placu zabaw. Dzięki sponsorom, 
przystąpieniu do programów unijnych oraz projektów rządowych („Szkoły Przyszłości w Gminie Opatów”, 
„Przedszkole w szkole”, ,,Aktywna tablica’’) szkoła wzbogaciła się o tablice interaktywne, monitory 
interaktywne, projektory, laptopy, sprzęt audiowizualny, nagłaśniający, pomoce dydaktyczne do zajęć 
świetlicowych oraz wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne dla kl. I-III. 

e. zaplecze sportowo–rekreacyjne: Szkoła ma bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć sportowych: jest 
sala gimnastyczna z szatniami, prysznicami, wc, boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej 
plażowej, boisko uniwersalne, ogrodzony plac zabaw dla przedszkolaków. 

f. organizacja zajęć świetlicowych: Zajęcia świetlicowe organizowane są w dwóch grupach 
wiekowych, jest świetlica górna dla uczniów klas I - III i świetlica dolna dla uczniów z klas starszych 
i oczekujących na odwóz. 

g. organizacja żywienia: W szkole jest nowoczesna kuchnia (stołówka) z pełnym zapleczem i jadalnią. 
Uczniowie mogą korzystać z jadalni w czasie przerw na spożycie drugiego śniadania i obiadu. 

h. kwalifikacje kadry pedagogicznej: Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Opatowie 
mają pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

Równocześnie uczniowie klas I-III będą mieli zorganizowane prawidłowe warunki nauczania i prawidłowe 
i pełne warunki rozwoju i wychowania w dotychczasowym miejscu. 

Nauczyciele przekształcanej szkoły będą w dalszym ciągu zatrudnieni w klasach I-III, zaś nauczyciele klas 
starszych będą mogli starać się o zatrudnienie w pozostałych placówkach oświatowych na terenie Gminy. 
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Informacje o wolnych etatach nauczycielskich będą im niezwłocznie przekazywane przez dyrektorów szkół 
gminnych. Zalecenia w tym zakresie dyrektorzy otrzymają od Wójta Gminy Opatów. 

Uczniom uprawnionym do dowozów zapewniony zostanie bezpłatny transport i opieka podczas dojazdu do 
Szkoły Podstawowej w Opatowie. Czas dojazdu czy dojścia do szkoły nie ulegnie dla dotychczasowych 
uczniów zmianie. Uczniom zmieniającym miejsce nauki zorganizuje się okres adaptacji w taki sposób, aby 
łagodnie przyjęli zmiany i aby te zmiany nie naruszyły ich dobrostanu psychicznego; przed wakacjami 
uczniowie będą wiedzieli, w jakich nowych klasach będą się uczyły. 

Przekształcenie zatem Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku w szkołę filialną nie pogorszy w żaden 
sposób warunków nauczania a w wielu obszarach spowoduje poszerzenie oferty edukacyjnej i lepszy 
rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny dzieci i młodzieży. 

Równocześnie wskazać należy, że prowadzenie Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku w dotychczasowej 
formie 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 przekształceniem Szkoły. 

Podkreślić ponownie należy, że przekształcenie tej Szkoły przyniesie wiele korzyści. Uczniowie tej 
Szkoły z klas I-III w dalszym ciągu będą mogli korzystać z oferty edukacyjnej w tym samym miejscu, zaś 
uczniowie klas IV-VIII będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Opatowie, 
prowadzonej przez Gminę Opatów. Nie pogorszy to warunków nauki i nie ograniczy powszechnej 
dostępności do szkoły. Wprost przeciwnie- skoncentrowanie nauki w tej szkole spowoduje racjonalizację 
i optymalizację wydatków, co przełoży się na stworzenie lepszej infrastruktury 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.  

Dodatkowo należy podkreślić, że dzięki reorganizacji będzie możliwe w kolejnym kroku utworzenie 
dodatkowej jednostki opieki nad dziećmi do lat 3 (tzw. żłobek). Dzięki programom pomocowym typu 
Rodzinny kapitał opiekuńczy oraz Maluch+, do którego Gmina Opatów będzie aplikować, będzie 
możliwe stworzenie dodatkowej placówki, której w naszej Gminie jeszcze nigdy nie było. Przekształcenie 
pozwoli na dodatkowy rozwój dotychczasowej Szkoły oraz w lepszym i szerszym zakresie będzie służyć 
społeczności nie tylko Wilkowiecka, ale także całej gminy.  

Uczniowie zarówno szkoły filialnej jak i Szkoły w Opatowie 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. 

Wszystko to przemawia za przekształceniem Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku w filię Szkoły 
Podstawowej w Opatowie, w związku z tym podejmuje się zamiar takiego przekształcenia z końcem roku 
szkolnego 2021/2022, to jest z dniem 31 sierpnia 2022 r., przy czym procedura ta rozbita jest na uchwałę 
o likwidacji szkoły w Wilkowiecku i uchwałę o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Opatowie. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Prawa oświatowego organ prowadzący poinformuje rodziców uczniów oraz 
właściwego kuratora oświaty o zamiarze likwidacji i przekształcenia szkoły w terminie co najmniej 6 miesięcy 
przed terminem likwidacji i przekształcenia, czyli do dnia 28 lutego 2022 r., w związku z tym zobowiązano 
i upoważniono Wójta Gminy Opatów do dokonania czynności związanych z likwidacją i przekształceniem, to 
jest do poinformowania o zamiarze likwidacji i przekształceniu rodziców wychowanków uczniów i Śląskiego 
Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Śląskiego Kuratora Oświaty i właściwych organizacji związkowych 
o wydanie opinii w sprawie likwidacji i przekształcenia Szkoły. 

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