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Nr XIII.96.2020 

INY SLUBICE 


z dnia (utego 2020 r. 

w sprawie: zamiaru przeksztalcenia Szk Iy Podstawowej w Swiniarach. 

Na podstawie art. 89 ust. 1 i ust. 9 w zwillzku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 12019 poz. 1148 ze zm. I ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 
h ustawy z dnia 8 marc a 1990 roku 0 sJnorzlldzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze 
zm.2), Rada Gminy Siubice uchwala, co J astypuje: 

§1 

1. 	 Zamierza siy przeksztalci6 z dIl1iem 31 sierpnia 2020r. Szkoly Podstawowllw 
Swiniarach 0 strukturze organizadyjnej klas I-VIII z oddzialem przedszkolnym, w 
Szkoly Filialnll w Swiniarach 0 strJkturze klas I-III z oddzialem przedszkolnym. 

2. 	 Szkola Filialna w Swiniarach zos~anie w1llczona w struktury organizacyjnll Szkoly 

Podstawowej im. Ojca Swiytego J+ a Pawla II w Slubica~h. 
3. 	 Obw6d szkolny przeksztalconej Szkoly Podstawowej w Swiniarach zostanie w1llczony 

do obwodu Szkoly Podstawowej inl. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach. 
4. 	 Uczniom klas IV-VIII przeksztalcbnej Szkoly Podstawowej w Swiniarach zapewnia 

siy kontynuowanie dalszej nauki \w Szkole Podstawowej im. Ojca Swiytego Jana 
Pawla II w Slubicach. 

§2 

Zobowillzuje siy i upowaZnia W6jta Gm'ny Slubice do dokonania czynnosci niezbydnych 
do przeprowadzenia przeksztalcenia Szko?, Podstawowej w Swiniarach, w szczeg6lnosci do 
zawiadomienia 0 zamiarze przeksztalcenia szkoly rodzic6w/opiekun6w prawnych uczni6w, 
Mazowieckiego Kuratora Oswiaty, Zwillz~i Zawodowe, oraz wystllPienia do Mazowieckiego 

Kuratora Oswiaty 0 opini~ w sprawie prze1sztalCeni. szkoly, 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem pod' cia i podlega ogloszeniu na stronie intemetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej, ogloszen Urzydu Gminy Slubice oraz w Szkole 

Podstawowej w Swiniarach Pr:;rc g(,j Rady 

Jalllls::,ewski 
lZmiany ustawy ogloszone w Dz. U. z 018 r. pOJ ' 2245 oraz z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 

1818, poz. 2197 i poz. 2248. / 

2 Zmiany ustawy ogloszone w Dz. U. 019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i 

poz. 1815. I 
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UZASFNIENIE 

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia If ,grudnia 2016r. Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2019 
poz. 1148 ze zm.), szkola publiczna, moz3bl c przeksztalcona z koncem roku szkolnego przez 
organ prowadz'!cy szkoly, po zape . niu przez ten organ uczniom mozliwosci 
kontynuowania nauki w innej szkole publi znej tego samego typu. Organ prowadz'!cy jest 
obowi¥any, co najmniej na 6 miesiycy przed terminem przeksztalcenia, zawiadomic 0 

zamiarze przeksztalcenia szkoly: rodzic6w uczni6w, wlasciwego kuratora oswiaty, oraz organ 
wykonawczy jednostki samorz'!du terytorihlnego wlasciwej do prowadzania szk61 danego 

typu. Zgodnie z art. 89 ust. 3 wyzej J kazanej ustawy szkola lub plac6wka publiczna 

prowadzona przez jednostky samorz'!du Iterytorialnego moze zostac przeksztalcona po 
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oswi ty. 

Stosownie do powyzszych wymog6w oraz art. 19 ustawy 0 zwi¥kach zawodowych, 
po podjyciu Uchwaly Rady Gminy Slubice w sprawie zarniaru przeksztalcenia Szkoly 
Podstawowej w Swiniarach, poinformow l . zostan,! pisemnie do dnia 28 lutego 2020r. 
rodzice uczni6w tej szkoly, Mazowiecki Kurator Oswiaty - z prosb,! 0 wydanie opinii, 
Zwi'}.Zki zawodowe - z prosb,! 0 wydanie 0 inii. 

Podjycie uchwaly 0 zarniarze prz ksztalcenia Szkoly Podstawowej w Swiniarach 
wynika z nastypuj,!cych przyczyn: 

1 )niska liczebnosc klas; 

2) brak pelnowymiarowej sali gimnr Stycznej; 

3) wysokie koszty utrzymania w ko tekscie otrzymanej subwencji oswiatowej; 

4) tendencja zapisywania dzieci do zkoly w Slubicach 

G16wn,! przeslank'! uzasadniaj,!c,! rzeksztalcenie Szkoly Podstawowej w Swiniar ach 
jest niewielka liczba dzieci uczyszczaj'!cyc P. do Szkoly. 

Obw6d Szkoly Podstawowej w Swiniarach obejmuje miejscowosci: luliszew, 
Leon6w, Nowosiadlo, Nowy Wi,!czemin, ~ . ady, Swiniary oraz Wi'!czemin Polski. 

Wedlug danych z rejestru mieszl ·anc6w gminy, w miejscowosciach wchodz'!c ych 
w sklad obwodu liczba zameldowanych l lI"odzonych w latach 2010-2019 przedstawia siy jak 
mzeJ. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Razem w 

miejscowosci 

IuIiszew 4 3 4 2 7 3 0 3 4 2 32 

Leon6w 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 

Nowy 1 3 0 0 0 5 1 2 1 2 15 
Wi'!czemin 

Sady 2 2 0 2 2 0 1 1 3 2 15 

Swiniary 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 6 

Wi'!czemin 2 0 0 3 0 2 1 2 0 3 13 
Polski 

Razem w 9 8 4 8 9 14 4 9 9 10 84 
roku 
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Z przedstawionej tabeli wynika, ze do szkoly nie przybyly lub nie przyb~d,!, 

z miejscowosci Leon6w, dzieci z siedmiu rocznik6w,z miejscowosci Swiniary dzieci z 
szesciu rocznik6w, z miejscowosci Wi'!czemin Polski dzieci z czterech rocznik6w oraz z 
miejscowosci Nowy Wi'!czemin dzieci z trzech . rocznik6w. W Leonowie na dziesi~6 

analizowanych lat jest zameldowanych troje dzieci a w Swiniarach szescioro dzieci. 
Najwi~ksza liczba dzieci zameldowana jest w miejscowosci luliszew. Og6lna liczba dzieci 
zameldowanych w obwodzie szkoly urodzonych w latach 2010-2019 jedynie w roku 2015 
przekracza liczb~ dziesi~6 a w roku 2019 jest r6wna 10. W pozostalych osmiu latach liczba 
dzieci z poszczegolnych rocznik6w jest mniejsza niz 10, zameldowani urodzeni w 2012 i 
2016 roku to czworo dzieci w obwodzie. 

W roku szkolnym 2016/2017 w poszczeg6lnych klasach szkoly wg stanu na dzien 30 
wrzesnia 2016r.liczba uczni6w przedstawiala si~ nast~puj,!co: 

"
0 " I II III IV V VI VII VIII OgOlemw 

VI 
oddzialacb 

5 6 9 8 8 5 10 - - 46 

W roku szkolnym 2017/2018 w poszczeg6lnych klasach szkoly wg stanu na dzien 30 
wrzesnia 2017r. liczba uczni6w przedstawiala siy nastypuj,!co: 

0" I II III IV V VI VII VIII Ogolem w 
" 

VII 
oddzialacb 

9 1 6 9 8 8 7 8 - 47 

W roku szkolnym 2018/2019 w poszczeg6lnych klasach szkoly wg stanu na dzien 30 
wrzesnia 2018r. liczba uczni6w przedstawiala si~ nast~puj,!co: 

0" I II III IV V VI VII VIII Ogolem w 
" 

VITI 
oddzialach 

13 5 1 6 9 8 8 7 9 53 
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13 

W roku szkolnym 20 I 9/2020w POSZr egOlnYCh klasach szkoly wg stanu na dzien 30 
wrzesnia 2019r. liczba uczni6w przedstawia iy nastypuj~co: 

0" I II III N V VI VII VIII Ogolemw
" 

VITI 
oddzialach 

4 5 1 6 9 7 9 7 48 

Z powyzszego wynika, ze utworzf~ie osmioklasowej szkoly nie mialo wiykszego 
wplywu na wzrost liczby uczni6w, a sre~a uczni6w w oddziale szkolnym waha siy od 
6,62w roku szkolnym 2018/2019 do 6 w row szkolnym 201912020. 

Ponizsza tabela przedstawia liczby dzieci w poszczeg6lnych latach szkolnych, wg 

ewidencji ludnosci w odniesieniu do obwodu szkoly, a w latach szkolnych 2016-2019 

faktyczn~ liczby uczni6w. I 

I 

Rok Rok Rok RO~ Rok Rok Rok Rok Rok 

szkolny szkolny szkolny szk lny szkolny szkolny szkolny szkolny szkolny 

2016/20 2017120 2018/20 201 b/20 2020/20 2021120 2022/20 2023/20 2024/20 
17 18 19 20 I 21 22 23 24 25 

KLASY KLASY KLASY KLASY KLASY KLASY KLASY KLASY KLASY 
I 

O-VI O-VII O-VIII O-VjIII O-VIII O-VIII O-VIII O-VIII O-VIII 

1 Liczba 2010-11 2011-9 2012-5 201P-8 2014-12 2015-15 2016-4 2017-10 2018-9 

dzieci w 2011-9 2012-5 2013-8 20 4-12 2015-15 2016-4 2017-10 2018-9 2019-10 
,,0" 

2 Liczba 54 65 74 66 65 71 75 72 74 

ucznl6w 

szkole 

3 Liczba 5 9 l3 13 - - - - -
dzieci w 
,,0" wg. 

SIO 

4 Liczba 46 47 53 48 - - - - -
uczni6w 

szkole 

wg. SIO 

R6mica( -8 -18 -21 - 18 

2-4) 

I 
Z przedstawionych danych wynika, ze pozyskane dane demograficzne me 

odzwierciedlaj~ rzeczywistej liczby uczni6w, kt6ra znajduje siy W oddzialach szkolnych 
dane por6wnywane W latach szkolny?h 2916/2017; 2017/2018; 2018/2019; 201912020. Wielu 
rodzic6w wybiera Szkoly im. Ojca Swiy~ego J~a Pawla II w Slubicach, w roku szkolnym 
2016/2017 z obwodu Szkoly Podstawowej w Swiniarach do ww. szkoly uczestniczylo - 8 
dzieci; w roku szkolnym 2017/2018 - uc~estniczylo 11 dzieci; W roku szkolnym 201812019 

uczestniczylo 10 dzieci; w roku SzkO±ym 2019/2020 uczestniczy 12 dzieci. W dwoch 
kolejnych latach szkolnych 0 (jmuj~cych funkcjonowanie osmioklasowej 
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szkolypodstawowej, do Szkoly Podstawowej w Swiniarach nie uczyszczalo odpowiednio 21 i 

18 uczni6w zameldowanych w obwodzie szkoly. Wskazane wielkosci to nieomal jedna 
czwarta uczni6w zameldowanych w obwodzie. 

Niska liczebnosc uczni6w w klasach wynika z demografii oraz, co naleZy podkreslic,z 
indywidualnych decyzji rodzic6w, wybierajqcych miejsce edukacji swoich dzieci. W roku 
szkolnym 2019/2020 do Szkoly Podstawowej im. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach 

uczyszcza 12 dzieci z obwodu Szkoly Podstawowej w Swiniarach. Rodzice coraz czysciej 
wybierajq Szkoly Podstawowq im. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach, poniewaZ baza 

szkoly jest bardzo dobrze wyposaZona, szkola posiada saly gimnastycznq, plac zabaw, sale 

lekcyjne tematyczne, pracownie komputerowq z dostypem do Intemetu, dobrze wyposaZonq 
biblioteky szkolnq, szatniy.Uczniowie mogq korzystac z kompleksu sportowego Orlik, kt6re 
jest usytuowane obok szkoly, oraz z pelnowymiarowego boiska pilkarskiego. W Szkole 

Podstawowej im. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach funkcjonuje bardzo dobrze 
wyposaZony blok zywieniowy z kuchniq i stol6wkq. 

Uczniowie przeksztalcanej szkoly bydq dowozeni transportem organizowanym przez 

Gminy. Dzieci bydq zabierane z wyznaczonych miejsc i bydq wysiadaly w pelni bezpiecznym 
miejscu to jest na placu przed szkolq w Slubicach. W trakcie dowozu zapewniona bydzie 

opieka nad uczniami. Ponadto, uczniowie objyci zostanq opiekq w swietlicy szkolnej w czasie 
oczekiwania na autobus, Gmina dolozy wszelkich staran aby dzieci mialy mozliwosc powrotu 

do domu bezposrednio po zajyciach szkolnych. Na dzien dzisiejszy do Szkoly Podstawowej w 
Swiniarach dowozonych jest 29 uczni6w. 

Utrzymywanie tak nielicznych oddzial6w szkolnych wplywa niekorzystnie na rozw6j 

dziecka. W obecnym systemie prawnym mamy 8 klas szkoly podstawowej, gdzie po jej 
ukonczeniu dzieci bydq wybierac nauky w szkolach ponadpodstawowych. W szkolach 

srednich nie bydzie oddzial6w kilkuosobowych, bydq one znacznie liczniejsze, dziecko 
zmierzy siy z duzymi trudnosciami w przystosowaniu do nowych warunk6w. Mala liczba 

uczni6w w szkole bardzo utrudnia wlasciwq realizacjy procesu dydaktycznego, nie 
gwarantuje optymalnego poziomu nauczania. W znacznym stopniu utrudnia wprowadzenie 

metod aktywizujqcych, czysto wyklucza pracy w grupach. Nie rna odpowiednich warunk6w 

do uczniowskiej wsp6lpracy i rywalizacji, a w konsekwencji do ksztaltowania wlasciwych 

postaw. W tak malych oddzialach trudniej 0 funkcjonowanie wsp6lzawodnictwa. Baza 
sportowo-rekreacyjna jest zbyt mala, aby umozliwic wlasciwy rozw6j ruchowy dzieci. W 

szkole nie rna sali gimnastycznej, szkola dysponujejedynie zaadoptowanympomieszczeniem 
w sqsiednim budynku OSP. Z tego wzgl((du, jak r6wniez ze wzglydu na malq liczby dzieci 
niemozliwe jest prowadzenie zajyc wychowania fizycznego w zakresie zespolowych gier 
sportowych, co za tym idzie wlasciwej realizacji podstawy programowej. 

W wyniku przeksztalcenia Szkoly Podstawowej w Swiniarach w Filiy Szkoly 
Podstawowej w Slubicach wyrainej poprawie ulegnq warunki prowadzenia zajyc wychowania 
fizycznego, poniewaZ Szkola Podstawowa im. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach 

dysponuje salq gimnastycZllq oraz uczniowiekorzystajq z kompleksu sportowego Orlik, oraz 
pelnowymiarowego boiska pilkarskiego, warunki rozwoju uczni6w siy poprawiq. 

Dotychczasowy obw6d szkoly podstawowej w Swiniarach przejmie szkola 
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podstawowa im. Ojca Swit(tego Jana Pawla II w Slubicach. Po przeksztalceniu Szkoly 

uczniowie z klas IV-VIII bt(dq. kontynuowali naukt( w Szkole Podstawowej im. Ojca Swit(tego 

Jana Pawla II w Slubicach. 

Nauka w Szkole Podstawowej im. dca Swit(tego Jana Pawla II w Slubicach bt(dzie 

odbywae sit( w systemie jednozmianowym Z dzieemi bt(dzie pracowala wykwalifikowana 
kadra, w bardzo dobrych warunkach lokalo"ITch z dobrze wyposaZonymi salami lekcyjnymi, 
pracowniami, zapleczem opiekuilczo-zywierhowym oraz sportowo-rekreacyjnym. 

Rada Gminy zgadza siy, ze szkola )est miejscem spotkafl spolecznosci lokalnej oraz 
stanowi dla mieszkaflc6w swoiste cent~ kultury, dlatego tez nie rna zamiaru likwidacji 

szkoly, tylko jej przeksztalcenie. 

Zgodnie z art. 95 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo oswiatowe "w przypadkach 

uzasadnionych miejscowymi warunkami, m~gq bye tworzone szkoly podstawowe obejmujq.ce 
strukturq. organizacyjnq klasy I-III albp klasy I-IV.W przypadkach uzasadnionych 

miejscowymi warunkami, mogq bye tworzone szkoly podstawowe filialne obejmujqce
I 

strukturq. organizacyjnq klasy I-III alba ~lasy I-IV.Szkola filialnajest podporzqdkowana 
organizacyjnie szkole podstawowej obejmujq.cej strukturq organizacyjnq. klasy I-VIII". 

W przeksztalcanej szkole wg. SIO /stan na 30 wrzesnia 2019r. subwencjonowanych 
etat6w jest - 12,72: niesubwencjonowanych etat6w jest - 0,59. CZyse nauczycieli bt(dzie 
kontynuowala zatrudnienie w Szkole filialnej, inni bt(dq. mogli skorzystae z prawa do 
emerytury, nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, pozostali w miart( mozliwosci 
mogq maleic zatrudnienie w pozostalycJ -plac6wkach oswiatowych na terenie Gminy. W 

szkole zatrudnionych jest 2 pracownik6r obslugi i administracji. Pracownicy w miart( 
mozliwosci mogq. maleic r6wniez zatrudnienie w innych palc6wkach na terenie gminy, lub 

I 
otrzymajq. przyslugujq.ce im odprawy alba ibt(dq. kontynuowac zatrudnienie w szkole filialnej. 

Poza czynnikami opisanymi wyzej nalezy r6wniez wspomniec 0 nakladach 

finansowych na oswiatt( na terenie Gminy. 

Razem wszystkie SUbwend a Srodki wlasne % srodk6w 
wydatki wlasnych w 
(subwencja budzecie 
+wlasne) 

ROK2018 6557216,04 zl 3919 83 r ,00 zl 2 637 379,04 zl 50,3% 
I 

7216551,00 zl 4 194 486,00 zl ROK2019 
I 

3 022 065,00 zl 54,1% 

I 
DliZe naklady wlasnych srodk6w finansowych ponoszonych przez Gminy Slubice na 

biezqce utrzymanie szk61 nie pozwalajq. na inwestowanie w utrzymanie i rozw6j 
infrastruktury gminnej, co powoduje niezfdowolenie spolecme. 

W celu formalnego zainicjowania procesu przeksztalcenia Szkoly niezbt(dne jest 
podjycie przez Radt( Gminy Slubice I uchwaly 0 zamiarze przeksztalcenia Szkoly 
Podstawowej w Swiniarach, w terminie umozliwiajq.cym przekazanie stosownej informacj i 
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rodzicomlopiekunom prawnym uczni6w, Zwiqzkom Zawodowym oraz Mazowieckiemu 

Kuratorowi Oswiaty w celu wyra.zenia opinii w przedmiotowej sprawie. 

Procedura przeksztalcenia szkoly podstawowej w Swiniarach 0 strukturze 

organizacyjnej I-III wraz z oddzialem przedszkolnym podlegl,,! organizacyjnie szkole 

podstawowej im. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach rozpoczyna siy od podjycia 
uchwaly intencyjnej, wyra.zaj,,!cejwyzej wymienione zamiary.Uchwala ta jednoczesnie 

upowai:nia W6jta Gminy Slubice do podjycia dalszych czynnosci niezbydnych do 
przeprowadzenia procesu przeksztalcenia przewidzianego w art. 89 ustawy Prawo oswiatowe. 

Wobec powyzszego, zawiadomienie 0 zamiarze przeksztalcenia Szkoly Podstawowej 

w Swiniarach jako samodzielnej jednostki w Szkoly Filialn,,! 0 strukturze organizacyjnej 

oddzial6w I-III wraz z oddzialem przedszkolnym, podlegl,,! organizacyjnie Szkole 

Podstawowej im. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach nast<'!Pi na podstawie niniejszej 

uchwaly w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020r. 

Przeksztalcenie Szkoly Podstawowej w Swiniarach w szkoly Filialn,,! jest zasadne ze 

wzglyd6w organizacyjnych, przy czym nie zmieni dostypnosci do edukacji najrnlodszym 

uczniom, kt6rzy nadal byd,,! mogli korzystac z nauki w tym samym miejscu~. w Swiniarach. 

Natomiast dzieci z klas IV-VIII byd,,! mogly kontynuowac nauky w Szkole Podstawowej im. 
Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach, gdzie byd,,! mialy zapewniony dow6z wraz z 

opiek,,!. 

Zgodnie z art. 29 pkt 1 ustawy Prawo oswiatowe wyra.zenie zamiaru przeksztalcenia 

Szkoly nalezy do uprawnieit rady gminy - w tym przypadku Rady Gminy Slubice. 

Ostateczna decyzja 0 przeksztalceniu palc6wki wymagac bydzie odrybnej uchwaly 

Rady Gminy. 

1'/1011 Jarlllszewski 
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