U C H W A Ł A Nr XIV/122/12
------------------------------------------Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 13 lutego 2012 roku

w sprawie: podjęcia działań zmierzających do likwidacji Filii Szkoły Podstawowej
w Niegowonicach z siedzibą w Grabowej.
Na podstawie na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1 ustawy
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - Rada Miejska
w Łazach
-uchwalaco następuje:

§1
Podjąć działania zmierzające do likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Niegowonicach
z siedzibą w Grabowej.
§2
Upoważnia się Burmistrza Łaz do:
- zawiadomienia o zamiarze likwidacji rodziców uczniów oraz Śląskiego Kuratora Oświaty,
- uzyskania opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji,
- uzyskania opinii organów właściwych związków zawodowych.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek

UZASADNIENIE
Filia Szkoły Podstawowej w Niegowonicach z siedzibą w Grabowej jest najmniejszą
w Gminie Łazy placówką szkolną o niesamodzielnej i ograniczonej strukturze organizacyjnej.
Obecnie w szkole uczy się 24 uczniów w 3 oddziałach (5-osobowa kl. I łączona z 8-osobową
kl. II, 6-osobowa kl. III i 5-osobowa kl. VI), a ponadto wychowaniem przedszkolnym
objętych jest 25 dzieci w oddziale przedszkolnym. Od września 2012r. w szkole pozostałoby
18 uczniów w 3 oddziałach i około 25 przedszkolaków.
Mała liczebność klas i niekorzystne dane demograficzne dla sołectwa Grabowa (od 1 do
maksymalnie 7 dzieci urodzonych w poszczególnych latach 2006-2011) 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.
Obecne koszty utrzymania szkoły są bardzo wysokie – na 2012r. zaplanowano budżet dla
placówki w wysokości 536.720 zł, podczas gdy subwencja oświatowa wyniesie 191.425 zł,
czyli pokryje tylko 36% potrzeb.
Jak wynika z przedstawionych danych, jedynie liczebność oddziału przedszkolnego znajduje
uzasadnienie do pozostawienia go w budynku szkoły w Grabowej jako oddziału
zamiejscowego Szkoły Podstawowej w Niegowonicach. Natomiast uczniów klas I-VI można
z powodzeniem dowozić do Niegowonic specjalnie do tego celu wynajętym autobusem
w sposób zorganizowany i pod fachową opieką.
Mała liczba uczniów w klasach i konieczność łączenia klas niekorzystnie wpływają na wyniki
edukacyjne szkoły filialnej – na przestrzeni ostatnich 4 lat lokują się na niskim poziomie.
Mała szkoła jest na pewno bezpieczniejsza dla dzieci, ale nie uczy koniecznych
w dzisiejszych czasach zachowań społecznych: rywalizacji, konkurencyjności, współpracy
w większej grupie osób, podejmowania trudnych ról społecznych przygotowujących do
dorosłego życia. Dlatego włączenie uczniów szkoły filialnej już od I etapu edukacji
w strukturę Szkoły Podstawowej w Niegowonicach jest jak najbardziej uzasadnione.
W myśl obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty procedura likwidacji
zobowiązuje organ prowadzący do poinformowania rodziców uczniów oraz właściwego
kuratora oświaty o zamiarze likwidacji szkoły w terminie co najmniej 6 miesięcy przed
terminem likwidacji. Aby więc likwidacja szkoły mogła się zakończyć do dnia 31.08.br.,
pierwsza uchwała intencyjna o zamiarze likwidacji powinna być podjęta w miesiącu lutym
i dopiero wtedy można podjąć dalsze czynności.
Nie ma natomiast konieczności przypisywania dzieci z likwidowanej placówki do obwodu
innej publicznej szkoły tego samego typu, gdyż takie przypisanie nastąpiło już w 2003r.

w Uchwale Rady Miejskiej w Łazach Nr VIII/43/03, porządkującej sieć szkolną po powołaniu
Filii w Grabowej.
Łazy, dnia 30.01.2012r.

Bożena Miklas – kierownik WEKiZ UM Łazy

