
UCHWAŁA NR XVII/152/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) art. 89 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) Rada 
Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2019/2020, tj. z dniem 31 sierpnia 2020 r. 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej, z przyczyn zawartych w załączniku do uchwały.

§ 2. W przypadku likwidacji szkoły uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach.

§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Zdzieszowic do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły, rodziców 
uczniów i Opolskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienie do Opolskiego Kuratora Oświaty o opinię 
w sprawie likwidacji szkoły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XVII/152/2020 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należy min. 
tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek 
organizacyjnych.

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 
poz. 1148 z późn. zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego 
przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości 
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest 
obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze 
likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkoły. Szkoła prowadzona 
przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej 
opinii kuratora oświaty. Uchwała o zamiarze likwidacji jest uchwałą intencyjną. Pozwala na 
rozpoczęcie procedury informowania zainteresowanych stron oraz opiniowania i uzgadniania 
stanowisk.

Rada Miejska w Zdzieszowicach wyraża zamiar likwidacji Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Krępnej o strukturze organizacyjnej klas I -  VIII z oddziałem przedszkolnym 
czynnym przez 5 godzin z dniem 31 sierpnia 2020 r. W bieżącym roku szkolnym nie utworzono 
klasy I i VII. W szkole funkcjonują trzy oddziały: klasa II -  7 uczniów, klasa III -  10 uczniów, 
klasa VI -  8 uczniów oraz oddział przedszkolny -  15 dzieci. Obserwuje się na przestrzeni 
ostatnich lat ciągły spadek liczby uczniów i dzieci przedszkolnych i tak:

- w roku 2015/16 do szkoły uczęszczało 44 uczniów i 17 przedszkolaków,

- w roku 2016/17 uczęszczało 31 uczniów i 24 przedszkolaków,

- w roku 2017/2018 uczęszczało 39 uczniów i 15 przedszkolaków,

- w roku 2018/2019 uczęszczało 33 uczniów i 13 przedszkolaków.,

- w roku 2019/2020 uczęszcza 25 uczniów i 15 przedszkolaków.

Analizy demograficzne dokonywane na podstawie danych z ewidencji ludności Urzędu 
Miejskiego w Zdzieszowicach przewidują spadek liczby urodzeń w obwodzie szkoły, a liczba 
uczniów nie będzie na tyle wysoka, aby zapewnić zasadność funkcjonowania Szkoły. Liczbę 
urodzeń w obwodzie Szkoły Podstawowej w Krępnej przedstawia poniższe zestawienie:

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Liczba
urodzeń

5 10 4 3 7 8 7
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Jako główne przyczyny takiego stanu rzeczy należy wskazać niekorzystną sytuację 
demograficzną polegającą na spadku wskaźnika urodzeń oraz procesy migracyjne, które to 
w sposób szczególny dotykają małe miejscowości. Zgodnie z posiadaną wiedzą na temat 
społeczności lokalnej można stwierdzić, że 25 - 30 % dzieci zameldowanych w obwodzie 
szkoły nie uczęszcza i nie będzie nigdy do tej szkoły uczęszczać. Spowodowane jest to bądź 
wyjazdami zagranicznymi rodziców, bądź też pobieraniem nauki w innych szkołach. Istotne 
znaczenie ma również fakt, że Szkoła znajduje się w niedalekiej odległości od miasta 
Zdzieszowice i rodzice już wcześniej decydowali się na przeniesienie swoich dzieci do szkół 
w Zdzieszowicach. Uczniowie po ukończeniu klasy 6 dalszą naukę kontynuują w Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach. Z przedstawionej analizy wynika, że szkoła po 
pewnym czasie nie będzie miała uczniów, a zbyt mała liczba uczniów ogranicza możliwości 
funkcjonowania szkoły pod względem społecznym (organizacja imprez szkolnych, udział we 
współzawodnictwie między szkołami, udział w projektach unijnych, udział w wolontariacie 
itp.). Uczniowie ze zlikwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej będą 
kontynuować naukę w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach, 
a przedszkolaki w Publicznych Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną do nauki, jest to 
szkoła z dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi. Dysponuje wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną, która zapewni uczniom dobry i wszechstronny rozwój. Uczniowie będą mieli 
możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, dobrze wyposażonej biblioteki, sali 
komputerowej, sali językowej, boiska szkolnego, basenu oraz z posiłków w stołówce. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 jest w stanie przejąć uczniów z likwidowanej szkoły bez 
pogorszenia dotychczasowych warunków nauczania i bez ograniczenia powszechnej 
dostępności do nauki w szkole. Zapewnione będzie nadal spełnianie obowiązku szkolnego dla 
uczniów likwidowanej szkoły. Takie rozwiązanie nie zwiększy w żaden sposób kosztów 
funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, ponieważ szkoła jest przygotowana pod 
względem lokalowym i kadrowym do przyjęcia wszystkich uczniów z likwidowanej Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Krępnej. Uczniom i dzieciom przedszkolnym zostanie zapewniony 
bezpłatny transport do szkoły i przedszkola. Nauczycielom i pracownikom likwidowanej 
szkoły, w miarę posiadanych możliwości, zostaną zaproponowane miejsca pracy w pozostałych 
placówkach oświatowych gminy. Informacje o wolnych etatach będą im niezwłocznie 
przekazane przez dyrektorów placówek oświatowych.

Roczne wydatki związane z działalnością likwidowanej szkoły wyniosły na przestrzeni 
ostatnich 4 lat:

Rok Subwencja [zł] Wydatki [zł] Liczba uczniów 
[śr. w roku]

Koszt jednego 
ucznia [zł]

2016 667340,72 753.403,90 44/31=38 19.826,42

2017 518424,08 774.262,28 31/39=39 19.852,88

2018 607676,76 861.998,36 39/33= 36 23.944,40

2019 501742,12 874.100,00 33/25= 29 30.141,38
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Roczne wydatki związane z działalnością przedszkola likwidowanej szkoły wyniosły na 
przestrzeni ostatnich 4 lat (subwencja naliczana jest tylko na dzieci uczęszczające do „0”):

Rok Subwencja [zł] 
+ dotacja

Wydatki [zł] Liczba uczniów 
[śr. w roku]

Koszt jednego 
ucznia [zł]

2016 22.185,00 129.873,21 16/24=19 6.835,43

2017 74.399,63 160.735,07 24/17=22 7.306,14

2018 32.821,19 123.018,88 17/12=15 8.201,26

2019 15.433,00 116.566,12 12/15=13 8.966,63

Obserwowany jest wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły przy malejącej 
liczbie uczniów, z czego zdecydowaną większość stanowią wydatki na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli i pracowników obsługi.

Przy podjęciu decyzji o zamiarze likwidacji szkoły brano pod uwagę dobro dziecka oraz 
racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Obowiązkiem organu prowadzącego jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych i tworzenie optymalnych warunków do rozwoju ucznia. 
Czynnikiem uzasadniającym podjęcie decyzji o zamiarze likwidacji szkoły są również wysokie 
koszty utrzymania w stosunku do liczby dzieci. Rozważany jest też wariant utworzenia 
w przyszłości na bazie likwidowanej szkoły, szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż podjęcie przez Radę Miejską 
intencyjnej uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej 
jest uzasadnione.
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