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UCHWAŁA NR XVII/110/12
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Filii w Jarząbkach podległej 
organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie 

Na podstawie art. 59 ust. l i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Podejmuje się zamiar obniżenia z dniem l września 2012 r. stopnia organizacyjnego Filii 
w Jarząbkach o strukturze organizacyjnej oddziałów 0-VI do struktury organizacyjnej oddziałów 0-
III. 

2. Zapewnia się uczniom likwidowanych klas IV-VI kontynuację nauki w Szkole Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Gnojnie. 

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Gnojno do dokonania czynności niezbędnych do 
przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze obniżenia stopnia organizacyjnego: 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach, rodziców uczniów Filii w Jarząbkach podległej 
organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie, Zarządu Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Gnojnie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gnojnie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Główną przyczyną przeprowadzenia zmian w sieci szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Gnojno jest konieczność racjonalizacji wydatków oświatowych wymuszona przez warunki 
demograficzne i sytuację finansową. Z tego powodu w roku 2011 przekształcono trzy szkoły 
podstawowe w punkty filialne Szkoły Podstawowej w Gnojnie. W tym roku zdecydowano się na 
kolejny etap dostosowujący sieć szkół do możliwości i potrzeb gminy, z uwzględnieniem 
czynników demograficznych i ekonomicznych. 

Ustawa o systemie oświaty w art. 61 ust. 2 stanowi, że szkoły obejmujące część klas szkoły 
podstawowej, w tym także szkoły filialne, mogą być tworzone w przypadkach uzasadnionych 
miejscowymi warunkami. 

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu SIO według stanu na dzień 30 września 2011 r. 
do Filii w Jarząbkach uczęszcza 38 uczniów klas I-VI, w tym: klasa I - 9, klasa II - 8, klasa III - 4, 
klasa IV - 9 , klasa V - 5, klasa VI - 3. Oddział przedszkolny liczy 8 dzieci. Nauka odbywa się 
w klasach łączonych. W następnych latach szkolnych liczba dzieci w obwodzie szkolnym nie 
ulegnie radykalnej zmianie. Koszty funkcjonowania szkoły znacznie przewyższają wysokość 
subwencji oświatowej, odpowiadającej liczbie uczniów uczęszczających do tej szkoły. 

Po dokonaniu przekształcenia, w roku szkolnym 2012/2013 w filii uczyć się będzie 23 uczniów 
w klasach I-III oraz 9 dzieci w oddziale przedszkolnym. Dowozem do Szkoły Podstawowej 
w Gnojnie objętych zostanie 18 dzieci z klas IV-VI. 

Warunki lokalowe w Szkole Podstawowej w Gnojnie są bardzo dobre. Budynek szkoły został 
zmodernizowany Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, biblioteką, 
pracownią komputerową i salą gimnastyczną. Lekcje odbywają się na jedną zmianę. Włączenie 
oddziałów IV-VI z Filii w Jarząbkach nie spowoduje uruchomienia drugiej zmiany, a liczebność 
oddziałów przedstawiać się będzie następująco: klasa IV - 22, klasa V - 21, klasa VI - 22. 

Dowóz dzieci z klas IV-VI planuje się zorganizować w ten sposób, by - w miarę możliwości - 
po zakończeniu lekcji i zajęć dodatkowych miały zapewniony powrót do domu. Uczniowie 
oczekujący na odjazd będą mieli zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. Zajęcia świetlicowe 
mogą być prowadzone na świetlicy, w pracowni komputerowej, na placu zabaw lub na boisku 
szkolnym. W autobusie będzie zapewniona opieka. 

W Filii w Jarząbkach w roku szkolnym 2011/2012 zatrudnionych jest 7 nauczycieli 
realizujących łącznie 5,78 etatu, w tym 5 zatrudnionych na czas nieokreślony, 2 na czas 
określony. Po zmianie stopnia organizacyjnego szkoły zostanie zatrudnionych najwyżej 
3 nauczycieli. Nauczyciele, którzy nie otrzymają propozycji dalszego zatrudnienia, dostaną 
wypowiedzenia stosunku pracy i należną sześciomiesięczną odprawę bądź przeniesienie na ich 
wniosek w stan nieczynny na okres 6 miesięcy. Zatrudnienie pracowników obsługi może również 
ulec zmniejszeniu. 

Ograniczenie stopnia organizacyjnego Filii w Jarząbkach do klas I-III wraz z oddziałem 
przedszkolnym jest kompromisem między możliwościami finansowymi, warunkami 
demograficznymi, a oczekiwaniami społecznymi. Z jednej strony pozwoli na bardziej racjonalne 
wykorzystanie środków publicznych i zmniejszenie dysproporcji pomiędzy ponoszonymi 
wydatkami a subwencją oświatową, z drugiej zaś strony będzie optymalne ze względów 
społecznych - pozostanie szkoła, w której najmłodsze dzieci nadal będą korzystać z edukacji 
w miejscu swego zamieszkania lub w niewielkiej od niego odległości. 

Zgodnie z art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oświaty wyrażenie zamiaru przekształcenia szkoły 
należy do uprawnień rady gminy – w tym przypadku Rady Gminy Gnojno. 
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Podjęcie uchwały wpłynie na zracjonalizowanie wydatków finansowych ponoszonych na 
oświatę i tym samym pozwoli na lepsze wydatkowanie zaoszczędzonych środków. np. na 
poprawienie wyposażenia dydaktycznego szkół. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 


