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Na podstawie art. 30 ust.l pktl ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 
2013r., poz.594 z późn.zm.) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach projekt 
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Rozwadzy 
wraz z uzasadnieniem.

j



Projekt

z dnia 28 listopada 2013 p 
Zatwierdzony przez.....

JAW

UCHWAŁA NR....
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

z dnia....

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Rozwadzy

Na podstawie art. 59 ust.l w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 
281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 ; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 z 2007; 
r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 
1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 
250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 
139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 827) Rada 
Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§i-

Podejmuje się zamiar likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Rozwadzy z dniem 
31 sierpnia 2014 r.

§2.

Powodem zamiaru likwidacji jest brak uczniów uczęszczających do szkoły od 1 września 2013 r.

§3.

Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w pozostałych szkołach prowadzonych przez Gminę 
Zdzieszowice zgodnie z obwodami ustalonymi odrębnymi uchwałami.

§4.

Oddział przedszkolny funkcjonujący w strukturze organizacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. J. Brzechwy w Rozwadzy zostanie oddziałem zamiejscowym Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia 
Puchatka w Zdzieszowicach.

§5.

O zamiarze likwidacji, o którym mowa w § 1 należy zawiadomić:
1) Opolskiego Kuratora Oświaty,
2) Burmistrza Zdzieszowic.

§ 6 .

Wystąpić do Opolskiego Kuratora Oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 
Publiczną Szkołą Podstawową im. J. Brzechwy w Rozwadzy o opinię w sprawie likwidacji tej 
szkoły.



§ 7-

Upoważnia się do dokonania czynności, o których mowa:
1. w § 5 pkt 1 oraz § 6 - Burmistrza Zdzieszowic,
2. w § 5 pkt 2 - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 8.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
Gmina może zlikwidować szkoły z końcem roku szkolnego po zapewnieniu uczniom tej szkoły 
możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej. Obowiązkiem gminy jest co najmniej 
6 miesięcy przez terminem likwidacji zawiadomić rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty 
i związki zawodowe o zamiarze likwidacji szkoły.
Podstawową przyczyną podjęcia działań likwidacyjnych jest brak naboru uczniów do Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Rozwadzy. Na przestrzeni ostatnich lat do szkoły uczęszczało co raz mniej 
uczniów. W ostatnich latach 2011-2013 nie było naboru do klas pierwszych. W ostatnim roku 
szkolnym 2012/2013 do szkoły uczęszczało 28 uczniów, zaś w planach na rok szkolny 2013/2014 
sytuacja przedstawia się następująco:

Klasa I - 0
Klasa II - 0
Klasa III - 0
Klasa IV - 9
Klasa V - 6 Razem 22 uczniów
Klasa VI - 7

Liczba dzieci urodzonych na przestrzeni w ostatnich 10 lat w  Rozwadzy kształtowała się 
następująco:

2003 11
2004 4
2005 7
2006 5
2007 5
2008 12
2009 7
2010 5
2011 6
2012 8

Wobec takiej sytuacji rodzice sami podjęli decyzję o przeniesieniu swoich dzieci do innych szkól 
w gminie.

Gmina podjęła działania wyjaśniające:

Dnia 21 lutego 2013 r. w związku z przygotowaniem projektów organizacyjnych odbyło się 
spotkanie przedstawicieli organu prowadzącego w osobach wiceburmistrz i dyrektor Biura 
Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty z rodzicami uczniów szkoły i oddziału przedszkolnego, 
na którym przedyskutowano nabór uczniów do klasy pierwszej, który mógłby pozwolić na 
kontynuowanie funkcjonowania szkoły. Postanowiono, iż rodzice do połowy kwietnia zdecydują 
o utworzeniu klasy pierwszej z 6 i 7 latków.
W związku z powyższym dnia 24.04.2013 odbyło się kolejne spotkanie w obecności Burmistrza, 
Wiceburmistrza i Dyrektora Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty, na którym rodzice 
ostatecznie zadecydowali o przeniesieniu swoich dzieci do innych szkół w gminie. Należy 
nadmienić, iż już w poprzednich latach rodzice decydowali się na zapisywanie swoich dzieci



do szkól w Zdzieszowicach. Na spotkaniu omówiono również zasady dowozu dzieci do innych 
szkół zgodnie z decyzją rodzica oraz możliwości korzystania ze świetlic, które znajdują się 
w każdej placówce w gminie oprócz Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej.

Oddział przedszkolny w dalszym ciągu będzie funkcjonował w budynku szkoły, jednak 
organizacyjnie zostanie podporządkowany jako oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola nr 2 
w Zdzieszowicach.

Nauczyciele zatrudnieni w Publicznej Szkole Podstawowej w Rozwadzy pracują w szkołach 
i przedszkolach gminy Zdzieszowice, czterech nauczycieli zatrudnionych dodatkowo w niepełnym 
wymiarze 1,48 etatu zostało zwolnionych.

Opracowała: Joanna Paciorek


