
UCHWAŁA NR XXXII/202/18
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2018 roku likwiduje się Szkołę Podstawową w Gniazdowie.
2. Uczniowie zlikwidowanej szkoły od dnia 1 września 2018 roku realizować będą naukę 

w Szkole Podstawowej im. Jan Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu.
§ 2. Majątek zlikwidowanej szkoły przejmuje organ prowadzący - Gmina Stary Lubotyń.
§ 3. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Stary Lubotyń, za wyjątkiem 

dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy przekazać Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.

 

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.

Gmina Stary Lubotyń wypełniła dyspozycje wskazanego na wstępie art. 89 ustawy Prawo
oświatowe.

W dniu 22 lutego 2018 roku Rady Gminy Stary Lubotyń podjęła uchwałę Nr XXX/181/18
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gniazdowie. O uchwale został zawiadomiony
organ wykonawczy - Wójt Gminy.

Organ prowadzący pismem znak ORG.4421.12018.AP z dnia 28 lutego 2018 r. zwrócił się do
Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie o wydanie pozytywnej opinii w sprawie likwidacji
Szkoły Podstawowej w Gniazdowie.

Mazowiecki Kurator Oświaty pismem znak DOS.542.4.2018.DB z dnia 20 marca 2018 roku
wyraził pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji przez Radę Gminy StaryLubotyń Szkoły
Podstawowej w Gniazdowie.

Związki zawodowe zrzeszające pracowników oświaty, tj. Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz
Komisja międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania nie wyraziły
sprzeciwu w sprawie zamiaru likwidacji tej szkoły.

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Gniazdowie o zamiarze likwidacji placówki zostali
powiadomieni odrębnymi pismami, potwierdzając ich odbiór.

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.

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 przyswajać wiedzę
przez uczniów.
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