
UCHWAŁA NR XI/74/16
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu - Filia w Podbielu.

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 201  , poz.   ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2015/2016, tj. z dniem 31 
sierpnia 2016 r. filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu - 
Filia w Podbielu.
2. Uczniom zlikwidowanej filii zapewni się możliwość kontynuowania nauki w macierzystej Szkole 

Podstawowej w Starym Lubotyniu.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Stary Lubotyń do dokonania czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia likwidacji filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym 
Lubotyniu - Filia w Podbielu, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji filii rodziców 
uczniów i Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty o opinię w sprawie likwidacji filii.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu.

 
Przewodniczący Rady 

Gminy

Jan Janusz Podbielski
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Uzasadnienie
Filia Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu z siedzibą w Podbielu jest najmniejszą w Gminie 

Stary Lubotyń placówką szkolną o niesamodzielnej i ograniczonej strukturze organizacyjnej.
Obecnie w szkole uczy się 9 uczniów ( 1 oddział łączony składający się z 3 uczniów kl. I i 6 

uczniów kl. II), a ponadto wychowaniem przedszkolnym  objętych jest 7 dzieci w oddziale 
przedszkolnym. Od września 2016 r. w szkole pozostałoby 3 uczniów  i około 6 przedszkolaków.

Mała liczebność klas i niekorzystne dane demograficzne dla obwodu szkoły (od 1 do 
maksymalnie 5 dzieci urodzonych w poszczególnych latach 2010 - 2015) nie rokują możliwości 
utrzymania tak małej, a tym samym kosztownej szkoły w sytuacji, gdy gmina  musi bilansować 
wydatki bieżące z dochodami bieżącymi, co zmusza ją do racjonalnego  gospodarowania 
budżetem.

Obecne koszty utrzymania szkoły są bardzo wysokie – na 2016 r. zaplanowano budżet dla 
placówki w wysokości ok. 230.000 zł, podczas gdy subwencja oświatowa wyniesie 71.500 zł, czyli 
pokryje tylko 31% potrzeb.

Wszyscy uczniowie klas 0 - III w przypadku likwidacji placówki zostaliby dowiezieni do 
Starego Lubotynia specjalnie do tego celu wynajętym autobusem w sposób zorganizowany i pod 
fachową opieką.

Pracownicy likwidowanej placówki znajdą zatrudnienie w jednostce macierzystej tzn. w Szkole 
Podstawowej w Starym Lubotyniu.

Mała liczba uczniów w klasach i konieczność łączenia klas niekorzystnie wpływają na wyniki 
edukacyjne szkoły filialnej  – na przestrzeni ostatnich 4 lat lokują się na niskim poziomie. Mała 
szkoła jest na pewno bezpieczniejsza dla dzieci, ale nie uczy koniecznych w dzisiejszych czasach 
zachowań społecznych: rywalizacji, konkurencyjności, współpracy w większej grupie osób, 
podejmowania trudnych ról społecznych przygotowujących do dorosłego życia. Dlatego włączenie 
uczniów szkoły filialnej już od I etapu edukacji w strukturę Szkoły Podstawowej w Starym 
Lubotyniu jest jak najbardziej uzasadnione.

W myśl obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty procedura likwidacji 
zobowiązuje organ prowadzący do poinformowania rodziców uczniów oraz właściwego kuratora 
oświaty o zamiarze likwidacji szkoły w terminie co najmniej 6 miesięcy przed terminem 
likwidacji. Aby więc likwidacja szkoły mogła się zakończyć do dnia 31.08. br., pierwsza uchwała 
intencyjna o zamiarze likwidacji powinna być podjęta w miesiącu lutym i dopiero wtedy można 
podjąć dalsze czynności.
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