UCHWAŁA NR XXX/181/18
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gniazdowie.
Na podstawie art. 89 ust. 1, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2017/2018, tj. z dniem
31 sierpnia 2018 r. Szkoły Podstawowej w Gniazdowie z siedzibą w miejscowości Gniazdowo 23.
2. Gmina Stary Lubotyń zapewni dzieciom uczęszczającym do szkoły, o której mowa w § 1 uchwały
możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka
w Starym Lubotyniu.
§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Stary Lubotyń do dokonania czynności
niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji Szkoły Podstawowej w Gniazdowie, w szczególności do
zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Mazowieckiego Kuratora Oświaty
oraz do wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji szkoły.
§ 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
Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) szkoła
publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po
zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego
samego typu. Organ prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem
likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów oraz właściwego kuratora
oświaty, który wydaje w tej sprawie stosowną opinię.
Celem likwidacji Szkoły Podstawowej w Gniazdowie jest konieczność dostosowania sieci szkół
prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń do realnych potrzeb wynikających z zachodzących
zmian demograficznych oraz związaną z tym koniecznością racjonalizacji wydatków budżetowych
ponoszonych na realizację zadań oświatowych.
Główna przesłanką uzasadniającą likwidację Szkoły Podstawowej w Gniazdowie jest bardzo
mała liczba dzieci w szkole. W roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów w poszczególnych
klasach, wg stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosiła:
Klasa "0" - 4 uczniów,
Klasa I - 2 uczniów
Klasa II - 0 uczniów
Klasa III - 8 uczniów
(Źródło: sprawozdanie szkoły z zakresu SIO - stan na 30.09.2017 r.)
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie należy do grupy najmniejszych placówek pod względem
liczebności oddziałów klasowych, a z danych prowadzonej przez Gminę Stary Lubotyń ewidencji
ludności wynika, że sytuacja ta nie ulegnie istotnej zmianie przez najbliższe lata, a wręcz ulegnie
pogorszeniu.
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Mała liczebność klas i niekorzystne dane demograficzne dla obwodu szkoły (od 1 do
maksymalnie 4 dzieci urodzonych w poszczególnych latach 2011 - 2016) 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.
Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Gniazdowie, Gmina Stary Lubotyń zapewni uczniom ze
zlikwidowanej placówki możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu. Nie spowoduje to pogorszenia warunków nauki w Szkole
Podstawowej w Starym Lubotyniu. Do szkoły uczniowie dowożeni będą transportem
organizowanym przez Gminę Stary Lubotyń (podobnie jak uczniowie klas IV -VIII z tego obwodu
szkoły). W trakcie dowozu zapewniona będzie opieka nad uczniami. Ponadto uczniowie objęci
zostaną opieką w świetlicy szkolnej na czas oczekiwania na autobus. Rezygnacja z nauki w klasach
łączonych wpłynie pozytywnie na poziom kształcenia dzieci. Wyposażenie dydaktyczne Szkoły
Podstawowej w Starym Lubotyniu z całą pewnością wzmocni efekty nauczania i pozwoli lepiej
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przyswajać wiedzę przez uczniów.
Nauczyciele ze zlikwidowanej szkoły znajdą zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Starym
Lubotyniu.
Celem formalnego zainicjowania procesu likwidacji szkoły niezbędne jest podjęcie przez Radę
Gminy Stary Lubotyń uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Gniazdowie w
terminie umożliwiającym przekazanie stosownej informacji Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty
celem wyrażenia opinii oraz rodziców uczniów.
Należy podkreślić, że przedmiotowa uchwała wyraża zamiar likwidacji szkoły Podstawowej w
Gniazdowie. Ostateczna decyzja o likwidacji placówki wymagać będzie odrębnej uchwały Rady
Gminy.
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