
UCHWAŁA NR XIII/84/20
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim z oddziałem 
przedszkolnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 9 i art. 95 ust. 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Podejmuje się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkoły Podstawowej w Sulęcinie 
Szlacheckim o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową 
w Sulęcinie Szlacheckim o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałem przedszkolnym.

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane na podstawie odrębnej uchwały po 
uzyskaniu wymaganych przepisani prawa opinii i stanowisk.

§ 2. Począwszy od dnia 01 września 2020 r. uczniowie od klasy IV z obwodu przekształconej 
SzkołyPodstawowej w Sulęcinie Szlacheckim dalszą naukę realizować będą w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu, z siedzibą Stary Lubotyń 7.

§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Stary Lubotyń do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia rodziców uczniów, Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii dotyczącej 
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Legacki
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj.: Dz. U.
2018 r.poz. 996 z późn. zmianami) publiczna szkoła może być przekształcona z końcem roku szkolnego przez
organ prowadzący, 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
przekształcenia zawiadomić o powyższym zamiarze: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Szkoła może być przekształcona po uzyskaniu
pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Procedura przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim rozpoczyna się od podjęcia
uchwały intencyjnej, wyrażającej zamiar przekształcenia tej szkoły. Uchwała powyższa jednocześnie
zobowiązuje Wójta Gminy Stary Lubotyń do dokonania niezbędnych czynności do przeprowadzenia procesu
przekształcenia szkoły, do których w szczególności należy zawiadomienie o zamiarze przekształcenia rodziców
uczniów tej Szkoły i Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty
i związków zawodowych o wydanie opinii dotyczącej przekształcenia szkoły.

Podstawą prawną projektu uchwały jest również art. 95 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym -
w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły obejmujące strukturą
organizacyjną klasy I-III lub klasy I-IV.

Wobec powyższego zawiadomienie w/w podmiotów o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w
Sulecinie Szlacheckim nastąpi po podjęciu niniejszej uchwały w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego
2020 r.

1.Zasadność przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim.

Celem przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim 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 przekształcenie Szkoły Podstawowej w Sulecinie Szlacheckim jest
bardzo mała liczba dzieci w szkole. W roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów w poszczególnych
klasach, wg stanu na dzień 30 września 2019 r. wynosiła:

Klasa "0" - 4 uczniów,

Klasa I - 4 uczniów

Klasa II - 8 uczniów

Klasa III - 5 uczniów

Klasa IV - 4 uczniów,

Klasa V - 6 uczniów

Klasa VI - 6 uczniów

Klasa VII - 3 uczniów

Klasa VIII - 7 uczniów

(Źródło: sprawozdanie szkoły z zakresu SIO - stan na 30.09.2019 r.)

Szkoła Podstawowa w Sulęcinie Szlacheckim 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.

2019/20 2020/21 2021/2022 2022/2023 2023/24

0 4 4 4 3 6

I 4 4 4 4 3

II 8 4 4 4 4

III 5 8 4 4 4

IV 4 5 8 4 4

V 6 4 5 8 4

VI 6 6 4 5 8
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VII 3 6 6 4 5

VIII 7 3 6 6 4

Ogółem uczniów 47 44 45 42 42

Śred. liczba
uczniów/oddz.

5,22 4,89 5,00 4,66 4,66

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.

Kolejną przyczyną przekształcenia i zmiany stopnia organizacji Szkoły Podstawowe w Sulęcinie
Szlacheckim są trudne warunki lokalowe.

Siedzibą szkoły jest stary budynek stający W Sulecinie Szlacheckim, w którym uczą się obecnie dzieci.
Budynek ten wymaga gruntownego remontu, zwłaszcza wymiany poszycia dachowego. Na poddaszu tego
budynku znajdowały sie lokale mieszkalne, lecz najemcy musieli zostać z tego budynku wykwaterowani ze
wzgledu na częste zalania mieszkań.Opinie Sanepidu corocznie nakazują wykonanie remontu zadaszenia.
Wielokrotnie zalewane były pomieszczenia szkolne

Szkoła posiada salę gimnastycznej bez zaplecza socjalnego zaadaptowaną z sali lekcyjnej. Biorąc pod
uwagę warunki lokalowe szkoły oraz jej wyposażenie nie będzie możliwe w 100 % zorganizowanie nauki dla
wszystkich klas I-VIII i oddziału przedszkolnego. Szkoła nie będzie w stanie zapewnić realizację wszystkich
zadań statutowych określonych w art. 103 ustawy – Prawo Oświatowe. Szkoła Podstawowa w Sulęcinie
Szlacheckim już przed 1999 rokiem - przed wprowadzeniem poprzedniej reformy edukacji - była szkołą
o niepełnej strukturze tj. I-VI.

Liczba dzieci ujęta w powyższej tabeli jest liczbą dzieci urodzonych w obrębie szkoły. Faktyczna liczba
dzieci uczęszczających później do szkoły jest niższa ze wzgledu na zamieszkanie dzieci z rodzicami w innej
lokalizacji bądź świadomy wybór przez rodziców innej szkoły, np. szkoły w pobliżu miejsca pracy rodziców.

2. Czynnik ekonomiczny

Z powodu małej liczby uczniów subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów funkcjonowania szkoły.

Ponadto koszty te będą wzrastać proporcjonalnie do wzrostu płac, wzrostu kosztów utrzymania budynku,
czy remontów. Będzie więc powiększać się kwota dofinansowania ze strony gminy na uzupełnienie różnicy
pomiędzy kosztami prowadzenia szkoły, a częścią subwencji oświatowej odpowiadającej liczbie uczniów
uczęszczających do niej.

Propozycja przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim w szkołę o strukturze
organizacyjnej klas I- III wraz z oddziałem przedszkolnym wydaje się rozwiązaniem kompromisowym
umożliwiającym obniżenie kosztów funkcjonowania szkoły z jednoczesną troską o dobro uczniów
najmłodszych - pozostających nadal w tej szkole.

3.Warunki, w jakich uczniowie będą się uczyć po planowanym przekształceniu szkół.

Prognozowana reorganizacja sieci szkół uwzględniająca przekształcenie Szkoły Podstawowej w sulęcinie
Szlacheckim w szkołę o strukturze klas I-III i możliwość kontynuowania nauki uczniów klas IV-VIII w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu polepszy warunki do nauki i nie
ograniczy powszechnej dostępności do szkoły. W Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu od dnia 1
września 2020 r. uczyc się będą następujace ilości uczniów:

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII

2020/21 Liczba
uczniów

28 20 42 49 35
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Liczba
oddziałów

2 1 2 2 2

2021/22 Liczba
uczniów

34 28 20 42 49

Liczba
oddziałów

2 2 1 2 2

2022/23 Liczba
uczniów

35 34 28 20 42

Liczba
oddziałów

2 2 2 1 2

2023/24 Liczba
uczniów

24 35 34 28 20

Liczba
oddziałów

1 2 2 2 1

W przypadku przyjęcia uczniów od kl. IV z obwodu Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim, średnia
liczba uczniów w oddziale przedstawiać się będzie nastepująco:

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII

2020/21 Liczba
uczniów

33 24 48 55 38

Liczba
oddziałów

2 1 2 3 2

2021/22 Liczba
uczniów

42 33 24 48 55

Liczba
oddziałów

2 2 1 2 2

2022/23 Liczba
uczniów

39 42 33 24 48

Liczba
oddziałów

2 2 2 1 2

2023/24 Liczba
uczniów

28 39 42 33 24

Liczba
oddziałów

2 2 2 2 1

Przeniesienie uczniów klas IV - VIII nie spowoduje znaczących zmian w strukturze Szkoły Podstawowej w
Starym Lubotyniu. Jeden dodatkowy oddział stworzy warunki do zagospodarowania nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej w Sulecinie Szlacheckim.

Obecnie szkoła w Starym Lubotyniu dysponuje salą gimnastyczną, funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej
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i stomatologiczny. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu mają bardzo dobre warunki do nauki,
po wchłonięciu gimnazjum szkoła zyskała bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, posiada
oddany do użytku w 2016 roku nowy zestaw boisk sportowych

Zaplecze dydaktyczne, jak również kadra pedagogiczna zapewnią prawidłowy rozwój i realizację procesu
edukacyjnego.

Natomiast oszczędności płynące z przekształcenia Szkoły w Sulęcinie Szlacheckim pozwolą stworzyć lepsze
warunki do realizacji nauczania w kl. I-III.

4. Organizacja dowożenia uczniów do szkół.

Gmina Stary Lubotyń organizuje na szeroką skalę dowóz uczniów do szkół i przedszkoli poprze
finansowanie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów. W celu zapewnienia bezpiecznego dotarcia uczniów
do szkół finansujemy również dowóz uczniów mieszkających w odległości krótszej niż przewiduję to
art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe zapewniając w każdym pojeździe opiekę nad dowożonymi uczniami.
Po przekształceniu uczniowie kl. IV-VIII, będą mieli zapewniony dowóz i opiekę do szkoły w Starym
Lubotyniu.

5. Sytuacja pracowników Szkoły Podstawowej w Sulecinie Szlacheckim.

Obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły, tj. pozostawienie klas I-III i oddziału przedszkolnego oraz
przeniesienie uczniów klas IV-VIII do Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu spowoduje zmniejszenie
zatrudnienia, w tej szkole. Pozostaną w zatrudnieniu nauczyciele - wychowawcy klas I-III .

Pozostali nauczyciele to w wiekszości nauczyciele Szkoły Podtsawowej w Starym Lubotyniu uzupełniający
etat w Sulęcinie Szlacheckim lub zatrudnieni na dodatkowe umowy. Szkoła macierzysta jest w stanie zapewnić
im zatrudnienie w latach następnych.

Przekształcenie Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim jest przedsięwzięciem najbardziej
optymalnym w stosunku do uwarunkowań lokalowych i demograficznych. Pozwoli na właściwe wykorzystanie
budynku dla potrzeb uczących się tam najmłodszych dzieci z klas I-III oraz oddziału przedszkolnego,
zapewniając im odpowiednią przestrzeń do nauki i bezpieczne spędzanie czasu w szkole.
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