
UCHWAŁA NR XVIII/116/12
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 30 marca 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 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. Z dniem 1 września 2012 r. obniża się stopień organizacyjny Filii w Jarząbkach do struktury 
organizacyjnej oddziałów 0 - III. 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Kontynuując proces racjonalizacji wydatków oświatowych wymuszony przez warunki demograficzne 
i sytuację finansową gminy, w roku 2012 przystąpiono do procedury obniżenia stopnia organizacyjnego 
trzech szkół będących filiami Szkoły Podstawowej w Gnojnie do struktury oddziałów 0 - III. Celem 
zmiany jest uzyskanie oszczędności wynikających ze zwiększenia liczebności oddziałów w klasach IV - VI 
szkoły podstawowej oraz związanego z tym ograniczenia liczby etatów nauczycielskich. Uczniom 
likwidowanych klas IV - VI z Filii w Jarząbkach zapewniono kontynuację nauki w Szkole Podstawowej 
w Gnojnie. Dowożonym uczniom zapewni się bezpłatny dowóz do szkoły w Gnojnie, opiekę w czasie 
dojazdu oraz w czasie oczekiwania na zajęcia bądź autobus. Z siedmiu obecnie zatrudnionych nauczycieli, 
po zmianie stopnia organizacyjnego zatrudnionych zostanie najwyżej trzech. Z nauczycielami, dla których 
nie będzie możliwości dalszego zatrudnienia na terenie gminy, zostanie rozwiązany stosunek pracy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ograniczenie stopnia organizacyjnego Filii w Jarząbkach do klas 0 - III jest kompromisem między 
warunkami demograficznymi, możliwościami finansowymi 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. 

W związku z Uchwałą 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, wszczęto czynności wskazane w art. 59 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 2 uchwały. Pismem Nr OR.4421.2.2012 z dnia 29 
lutego 2012 r. zawiadomiono o zamiarze obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły rodziców uczniów tej 
szkoły oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Zawiadomienia do rodziców wysłano listem poleconym 
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Urzędu Pocztowego w Chmielniku, pismo do 
Kuratora dostarczono bezpośrednio do sekretariatu. Świętokrzyski Kurator Oświaty w piśmie Nr 
KO.III.542.88-90.2011 z dnia 12 marca 2012 r. pozytywnie zaopiniował zamiar obniżenia stopnia 
organizacyjnego Filii w Jarząbkach. 

Także w dniu 29 lutego 2012 r. pismem nr OR.4421.2.2012 skierowano do Zarządu Oddziału ZNP 
w Gnojnie prośbę o wydanie opinii w tej sprawie, załączając uchwałę Rady Gminy Gnojno w sprawie 
zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Filii w Jarząbkach. W odpowiedzi Zarząd Oddziału ZNP 
w Gnojnie w piśmie z dnia 21 marca 2012 r. (data wpływu 23.03.2012 r.) negatywnie ustosunkował się do 
planowanej zmiany, uzasadniając swoje stanowisko tym, że „nie przyniesie ona żadnych wymiernych 
korzyści materialnych”. 

W związku z tym, że spełniono wszystkie przesłanki warunkujące skuteczność procedury zmiany 
stopnia organizacyjnego Filii w Jarząbkach, wnioskuje się o podjęcie ostatecznej uchwały 
w przedstawionej sprawie. 
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