Projekt
UCHWAŁA NR III.35.2011
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 10 lutego 2011r.
w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia
w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku.
Na podstawie art.59 ust.1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (
tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281,poz.2781, z 2005r. Nr
17,poz.1431, Nr 94,poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249,
poz.2104, z 2006r. Nr 144,poz.1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658, z 2007r. Nr
42,poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180,poz.1280 i Nr
181,poz.1292, z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370 i Nr 235, poz. 1618, z
2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31 poz.206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz.1705 oraz z
2010r. Nr 44,poz.250, Nr 54,poz.320, Nr 127,poz. 857 i Nr 148,poz. 991) Rada Miejska w Białej
uchwala, co następuje:
§1


Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011r. Publicznej Szkoły
Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia z dniem 1 września 2011r. w Szkołę Filialną z
klasami I-III i Oddziałem Przedszkolnym w Brzeźnicy podległą organizacyjnie
Publicznej Szkole Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku ul. Fabryczna Nr 4a



Zapewnia się uczniom klas IV-VI kontynuację nauki w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Filipa Roboty w Łączniku.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej
§3
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Ustawa o systemie oświaty w ar t. 59 ust.1 zezwala organowi prowadzącemu na przekształcenie
szkoły będącej jednostką samodzielną w filię podporządkowaną organizacyjnie innej szkole, zaś
art.61 ust.2 ustawy stanowi, że szkoły obejmujące część klas szkoły podstawowej, w tym także
szkoły filialne mogą być tworzone w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami.
Propozycja przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pogórzu w Szkołę Filialną, podległą
organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku uzasadniona jest
przede wszystkim warunkami demograficznymi i małą liczbą uczniów w szkołach. Obwód
Szkoły Podstawowej w Pogórzu stanowią miejscowości : Pogórze, Brzeźnica i Górka
Prudnicka. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VI oraz Oddział Przedszkolny w
Brzeźnicy do którego uczęszczają dzieci 6 letnie i poniżej 6 lat z Brzeźnicy i Górki Prudnickiej.
Uczniowie z Brzeźnicy i Górki Prudnickiej dowożeni są do szkoły w Pogórzu autobusem
szkolnym. Liczba uczniów szkole w bieżącym roku szkolnym 2010/2011 wynosi: klasa I -10,
klasa II- 10, klasa III - 14, Klasa IV-7 , klasa V- 9, Klasa VI -7 . Razem do szkoły uczęszcza 57
dzieci. Utworzonych jest 6 oddziałów a średnia liczba dzieci przypadających na oddział wynosi 7,7 . W szkole zatrudnionych jest 10 nauczycieli, w tym 8 pełnozatrudnionych i 2 w niepełnym
wymiarze oraz jeden nauczyciel w oddziale przedszkolnym. Na jednego nauczyciela przypada
5,7 uczniów. W obsłudze zatrudnionych jest 4,75 etatu, w tym 1,50 sezonowo- palacze c.o.
W następnych latach szkolnych liczba dzieci wyniesie: 2011/12-ogółem – 60, w tym kl.I—10, II10 , III—10. IV-14, V-7, VI – 9;
2011/2012 – ogółem –72, w tym kl. I- 21 ( 2 roczniki- r.2005- 7 latki i r.2006 – 6 latki ), kl.II –
10, kl.II-10 , kl.IV-10, kl.V—14, kl.VI- 7;
2013/2014- ogółem 73, w tym: kl.I- 8, II-21, III-10, IV-10, V-10, VI-14,
2014/2015- ogółem- 68, w tym kl.I-9, kl.II – 8, kl.III- 21, kl.IV-10, kl.V- 10, kl.VI- 10
20015/2016 - ogółem - 66, w tym kl. I- 8, kl.II – 9, kl.III- 8, kl.IV- 21, kl.V – 10, kl. VI- 10,
2016/2017- ogółem – 56 w tym: kl.I-0 , kl.II-8, kl.III-9, kl.IV – 8, kl. V- 21, kl.VI- 10
Do oddziału Przedszkolnego w Brzeźnicy uczęszcza 13, dzieci w tym. 6 - 6 latków.
Koszty utrzymania szkoły wynoszą za rok 2010 685.784 zł plus 84.828 zł Oddział
Przedszkolny w Brzeźnicy . W kosztach utrzymania szkoły wydatki płacowe stanowią 92,66%
Średni koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 12.246 zł.
Średni koszt utrzymania 1 oddziału szkolnego wynosi ok. 114,297 zł.

Po likwidacji szkoły i przekształceniu jej w szkołę filialną z klasami I-III, uczniom
zlikwidowanych klas IV-VI zapewnia się kontynuowanie nauki w szkole macierzystej tj.
Publicznej Szkole Podstawowej w Łączniku, do której uczniowie dowożeni będą autobusem
szkolnym wraz z fachowa opieka. Odległość z Pogórza do Łącznika wynosi – 3 km ,z
Brzeźnicy- 5 km a Górki Prudnickiej- 6,5. i. Skierowanie uczniów klas IV-VI do szkoły w
Łączniku nie pogorszy warunków nauczania . Szkoła w Łączniku ma bardzo dobre warunki
lokalowe, pełną infrastrukturę towarzyszącą tj. nowoczesną halę gimnastyczną, świetlicę
szkolną, stołówkę szkolną , bibliotekę, dwie pracownie komputerowe. Obecnie do szkoły w
Łączniku do klas I-VI uczęszcza 108 dzieci, uczących się w 6 oddziałach. Średnio na jeden
oddział przypada 18 uczniów. Obwód szkolny stanowią miejscowości: Łącznik. Chrzelice,
Dębina, Mokra i Ogiernicze. Uczniowie zamieszkali poza Łącznikiem dowożeni są autobusem
szkolnym wraz z opieką. Szkoła w Łączniku jest przygotowana na przyjęcie uczniów klas IVVI z miejscowości należących obecnie do szkoły w Pogórzu, liczba uczniów w szkole w
Łączniku w roku szkolnym 2011/2012 wyniesie 131 a w latach następnych 2012/13/ - 151
(zakładając, że od września 2012 r. do klasy I-szej wejdą dwa roczniki : 6 i 7 latki)
,r.szk.2013/2014- 148, 2014/2015- 138. 2015/2016- 157, 2016/2017- 152. W roku szkolnym
2011/2012 powstanie dodatkowo 1 oddział ( razem 7 oddziałów) a liczba uczniów w oddziałach
wyniesie średnio: 18,7 . W klasach, w których liczba przekroczy 25 uczniów, organizowane
będzie nauczania z podziałem oddziału na grupy na przedmiotach: informatyka , języki obce i
wychowanie fizyczne. Szkoła w Łączniku jest przygotowana na większa liczbę oddziałów i
ewentualny podział na grupy na wyżej wymienionych przedmiotach.
Liczba uczniów w Szkole Filialnej w klasach I-III wyniesie: r.szk. 2011/2012 – 30,
2012/2013 – 39 – w tym są ujęte dwa roczniki w klasie I – 6 i 7 latki, 2013/2014- 37, 2014/2015
– 36, 2015/2016- 25, 2016/2017 – 26. Średnia liczba uczniów na oddział wyniesie - 10 dzieci i
w tej sytuacji niewykluczone jest organizowanie nauczania w klasach łączonych.
W strukturze szkoły proponuje się utrzymać Oddział Przedszkolny w Brzeźnicy , który liczy w
roku szkolnym 2010/2011 –14 dzieci, w 2011/2012- 15, 2012-2013- 9, 2013/2014 – 13.
Propozycja przekształcenia szkoły wraz z obniżeniem stopnia organizacyjnego Publicznej
Szkoły Podstawowej w Pogórzu w Szkołę Filialną z klasami I-III i Oddziałem Przedszkolnym w
Brzeźnicy wydaje się zasadna zarówno ze względów społecznych , jak i ekonomicznych
Obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły i skierowanie uczniów klas IV-VI do szkoły w
Łączniku spowoduje zmniejszenie wydatków na utrzymanie szkół w kwocie ok. 100 tyś. w
skali roku.
W wyniku likwidacji klasy IV-VI nie wszyscy nauczyciele będą mogli otrzymać propozycję
dalszej pracy w szkole w Łączniku lub w innej szkole na terenie gminy. I w tej sytuacji otrzymają
wypowiedzenie stosunku pracy bądź przeniesienie, na wniosek nauczyciela w stan nieczynny na
okres 6 miesięcy.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły i przekształcenia na szkołę filialną
zgodnie z art. 56 ust.1 ustawy o systemie oświaty należy do kompetencji organu stanowiącego
gminy – rady miejskiej i stanowić będzie podstawę do podejmowania przez burmistrza (organu
wykonawczego) dalszych ustawowo określonych czynności poprzedzających likwidację
/przekształcenie szkoły.
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