
UCHWALA Nr 123lXIXl2016 

Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 28 wrzesnia 2016 roku 


w sprawie zamiaru Jikwidacji Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim. 

Na podstawie art. 59 ust. 1 w zwiqzku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 

roku 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z p6in. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie gminnym (Oz. U. z 2016r. poz. 446) Rada 

Gminy Nowe Miasto uchwala, co nastypuje: 

§1 

Podejmuje siy zamiar likwidacji z koncem roku szkolnego 2016/2017 tj. z dniem 31 sierpnia 

2017 roku Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim obejmuj'lcej klasy I-VI wraz 

z oddzialem przedszkolnym funkcjonuj'lcym przy tej szkole. 

§2 

Zobowiqzuje Sly upowaznia W6jta Gminy do dokonania czynnosci niezbydnych do 

przeprowadzenia procesu likwidacji szkoly, w szczeg6lnosci do zawiadomienia 0 zamiarze 

likwidacji szkoly rodzic6w uczni6w Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim 

i Mazowieckiego Kuratora Oswiaty oraz do wyst'lpienia do Mazowieckiego Kuratora Oswiaty 

o wydanie stosownej opinii dotycz'lcej likwidacji plac6wki. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

WICEPRZEW DNICZl\CY 
RADY MINY 



UZASADNIENIE 

do Uchwaly Nr 123/XIXJ2016 


Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 28 wrzesnia 2016 roku 


Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (Dz. U. 

z 2015r. poz. 2156 z p6in. zm.) szkola publiczna moze byc zlikwidowana przez organ 

prowadz~cy z koncem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ uczniom mozliwosci 

kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadz~cy jest 

obowi¥any, co najmniej na 6 miesiycy przed terminem likwidacji (tj. do dnia 28 lutego 2017 

roku), zawiadomic 0 zamiarze likwidacji szkoly: rodzic6w uczni6w, wlasciwego kuratora 

oswiaty oraz organ wykonawczy jednostki samorz~du terytorialnego wlasciwej do prowadzenia 

szk61 danego typu. Szkola publiczna prowadzona przez jednostky samorz~du terytorialnego 

moze zostac zlikwidowana po zasiygniyciu opinii organu sprawuj~cego nadz6r pedagogiczny. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Szkola Podstawowa w Gosciminie Wielkim posiada 6-cio oddzialow~ struktury organizacyjn~ 

i oddzial przedszkolny. Podjycie przez Rady Gminy Nowe Miasto uchwaly w sprawie zamiaru 

jej likwidacji jest uzasadnione bardzo mal~ liczb~ uczni6w odbywaj~cych zajycia w klasach 

l'!-czonych, brakiem nowoczesnego zaplecza sportowego oraz sprzytu podwyzszaj~cego poziom 

i jakosc prowadzonych zajyc (tablice multimedialne, projektory, multimedialna pracownia 

jyzykowa). 

Waznym aspektem s,!- r6wniez duze koszty utrzymania szkoly w por6wnaniu do liczby 

UCzyszczaj~cych do niej uczni6w. 



KLASA 

ROKSZKOLNY 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 202112022 

Liczba uczni6w 

I 
(7-lalki) 

I 2 1 6 5 

II 0 1 2 I 6 

III 0 0 1 2 I 

IV 0 0 0 I 2 

V 7 0 0 0 1 

VI 3 7 0 0 0 

Szkola 
Podstawowa 11 10 4 10 15 

Oddzial 
przedszkolny 

roczne obowi1jZkowe 
przygo\owanie 
przedszkolne 

2 1 6 5 3 

RAZEM 13 11 10 
I 

15 18 

1. Prognozowana Iiczba uczniow w Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim. 

Liczba uczni6w w poszczeg61nych klasach w roku szko1nym 2016/2017 wg danych Dyrektora 

Szkoly - stan na 01.09.20 16r. 

ROK SZKOLNY 2016/2017
KLASA 

Liczba uczni6w 
0I 
0II 
0III 
7IV 
3V 
0 


Szkola Podstawowa 


VI 

10 

8Oddzial przedszkolny 
(w tym 4 dzieci .fPOZQ obwodu .fzkoly) 

I RAZEM 18 
f 

I 

Prognozowana liczba uczniow w obwodzie szkoly w kolejnych latach szkolnych: 

I 

I 

http:01.09.20


Powyzsze prognozy wskazujq, iz przez kolejne trzy lata szkolne (2017/2018, 201812019, 

2019/2020) liczba dzieci nie pozwoli na tworzenie oddzial6w klas pierwszych (1-2 dzieci). 

W zwiqzku z powyzszym, wykazana liczba uczni6w w prognozie demograficznej dla kolejnych 

lat szkolonych i oddzial6w nie jest oczywistym i prawidlowym odzwierciedleniem liczebnosci 

dzieci w Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim w kolejnych latach. Liczby uczni6w 

w latach szkolnych 2020/2021 i 202112022 nalezy pomniejszyc 0 4 uczni6w. 

Nalezy stwierdzic, ze w najblizszym czasie liczba uczni6w w szkole, wraz z oddzialem 

przedszkolnym, nie bydzie przekraczac 11 os6b, natomiast koszty funkcjonowania szkoly bydq 

wzrastac proporcjonalnie do wzrostu plac oraz wzrostu koszt6w utrzymania budynku. Bydzie 

wiyc powiykszac siy kwota dofinansowania ze strony gminy na uzupelnienie r6znicy pomiydzy 

kosztami rzeczywistymi, a czysciq subwencji oswiatowej odpowiadajqcej liczbie uczni6w 

uczyszczajqcych do Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim. 

2. Uczniom zlikwidowanej szkoly zostanie zapewniona mozliwosc kontynuowania nauki 

w Szkole Podstawowej w Zespole Szk61 im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie. 

Warunki w jakich uczniowie b~d~ si~ uczyc i organizacja szkoly w obwodzie kt6rej znajd~ 

si~ dzieci z likwidowanej Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim 

Obw6d zlikwidowanej szkoly zostanie przejyty w calosci przez Szkoly Podstawowq w Nowym 

Miescie. Dzieci z oddzialu przedszkolnego bydq mialy zapewnione miejsce w Przedszkolu 

Samorz~dowym im. Misia Uszatka w Nowym MieScie. Przewidywana reorganizacja sieci szk61 

w Gminie Nowe Miasto nie pogorszy warunk6w do nauki i nie ograniczy powszechnej 

dostypnosci do szkoly. Warunki w jakich uczniowie byd~ siy uczyc po likwidacji szkoly ulegnq 

poprawie. W Zespole Szk61 w Nowym MieScie znajduje siy wystarczaj~ca ilosc pomieszczen 

do prowadzenia wszystkich zajyc objytych programem nauczania oraz zajyc dodatkowych 

(swietlica, kola zainteresowail, zajycia pozalekcyjne). W szkole dziala Uczniowski Klub 

Sportowy Victoria, sekcja siatkarska dziewczqt, sekcja gimnastyki artystycznej, uczniowie 

wyjezdzaj~ na basen. 

Zar6wno w budynku szkoly, jak i na zewn~trz dziala monitoring wzmagaHcy POCZUCle 

bezpieczenstwa uczni6w, tradycyjne szatnie zostaly zast~pione nowoczesnymi szafkami 

ubraniowymi . 

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewni odpowiedni poziom nauczania, wychowania 

i opieki. Szeroka oferta zajyc pozalekcyjnych, czy swietlicowych stanowic bydzie korzystne 



uzupelnienie procesu dydaktycznego i wychowawczego. WI'!czenie Szkoly Podstawowej w 

Gosciminie Wielkim w obw6d Szkoly Podstawowej wchodz,!cej w sHad Zespolu Szk61 im. 

Integracji Europejskiej w Nowym Miescie bydzie korzystne dla dzieci, poniewaz pozwoli im 

na lepsze uspolecznianie i sprawne funkcjonowanie w grupie r6wiesniczej. 

Prognoza demografiezna oraz przewidywana liezba dzieci w Szkole Podstawowej 

w Nowym Mieseie po wl~ezeniu obwodu Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim: 

KLASA 

ROKSZKOLNY 

2016/2017 201712018 201812019 2019/2020 
I 

2020/2021 202112022 

Liczba uczni6w 

la 22 22 15 15 15 14 

Ib 0 20 14 15 15 14 

IIa 25 22 22 15 15 15 

lIb 24 0 20 14 15 15 

IlIa 24 25 22 22 15 15 

Illb 19 24 0 20 14 15 

IIle 24 0 0 0 0 0 

IVa 21 24 25 22 22 15 

IVb 14 19 24 0 20 14 

IVe 0 24 0 0 0 0 

Va 19 21 24 25 22 22 

Vb 13 21 19 24 0 20 

Ve 0 0 24 0 0 0 

VIa 18 19 21 24 25 22 

Vlb 16 16 21 19 24 0 

VIc 0 0 0 24 0 0 

RAZEM 239 257 251 239 202 181 

Zmianowosc 

Uczniowie przeniesieni ze Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim byd,! mieli zapewnione 

bardzo dobre warunki do nauczania w systemie jednozmianowym. W szystkie zajycia 

rozpoczynaj,! siy 0 godz. 8.00, a koncz'! w przypadku klas I-III maksymalnie po 5 godzinach 

lekcyjnych, w przypadku klas IV-VI po 6-7 godzinach lekcyjnych. 



Baza, wyposai:enie oraz zaplecze sportowo-rekreacyjne szkoly 

Obiekt Zespolu Szk6l im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie posiada: 

- dobrze wyposazona bazy dydaktyczn~, 

- nowoczesn~ bazy rekreacyjno - sportow~ (kompleks boisk sportowych Orlik, 

pelnowymiarow~ haly sportow~, saly gimnastyczn~, silowniy) dziyki czemu uczniowie 

ZS rozwijaj~ swoje sportowe pasje, 


- pracownie komputerowe z dostypem do intematu, 


- swietiicy, 


- dobrze wyposaZon~ biblioteky szkoln~, 


- 24 stanowiskow~ multimedialn~ pracowniy jyzykow~, 


- multimedialne tablice interaktywne znajduj~ce siy w czterech klasopracowniach, 


- nowoczesne projektory multimedialne w trzech klasopracowniach, 


- telewizory w trzech klasopracowniach, 


- pracownly chemiczn~ wyposaZon~ w dagestorium, specjalistyczny st6l do 


wykonywania doswiadczen chemicznych, 

- wiele pomocy wykorzystywanych podczas zajyc matematyczno-przyrodniczych oraz 

zajyc z historii. 

Organizacja swietlicy i i:ywienia 

W Zespole Szk6l dziala swietlica szkolna, kt6rej g16wnym celem jest zapewnienie opieki 

uczniom dojezdzaj~cym do szkoly. Ze swietlicy uczniowie mog~ korzystac w godzinach od 

7.00 do 15.00. Od roku szkolnego 2016/2017, m.in. dla dzieci z obwodu Szkoly Podstawowej 

w Gosciminie Wielkim, aby skr6cic czas pobytu dzieci poza domem zorganizowane s~ trzy 

kursy powrotne (0 godz. 12.25, 13.15 oraz 14.10). Czysc dzieci dojezdZaj~cych nie bydzie 

musiala korzystac ze swietlicy szkolnej, poniewaZ koncz~ zajycia bezposrednio przed odjazdem 

autobusu szkolnego. Ze swietlicy na pewno skorzystaj~ dzieci koncz~ce zajycia 0 godz. 11.30, 

a ich czas oczekiwania na auto bus szkolny bydzie nie dluzszy niz jedna godzina lekcyjna. 

W zwi~zku z powyzszym og6lny czas pobytu dziecka poza domem wyniesie max. 7 godzin 

(od momentu wyjscia z domu do chwili powrotu), a w przypadku dzieci z klas I-III 

max. 6 godzin. 

Ponadto szkola prowadzi stol6wky, w kt6rej dzieci byd~ mogly zjesc gor~cy jednodaniowy 

posilek. 



Organizacja dowozenia dzieci do Szkoty Podstawowej w Nowym Miescie 

Gmina Nowe Miasto zapewni dow6z dla wszystkich uczni6w odbywaj'lcych dotychczas nauky 

w Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim. Z obwodu tej szkoly od kilku lat sprawnie 

funkcjonuje dow6z mlodziezy do Publicznego Gimnazjum w Zespole Szk61 im. Integracji 

Europejskiej w Nowym Miescie. Przew6z dzieci odbywac siy bydzie transportem 

przystosowanym do cel6w dowozu uczni6w tj. autobusami przewoznika, kt6ry zostanie 

wyloniony w drodze przetargu na dow6z uczni6w do plac6wek oswiatowych z terenu Gminy 

Nowe Miasto. Dzieci w czasie dowozu byd'l mialy zapewnion'l opieky przez opiekuna 

dbaj'lcego 0 bezpieczenstwo przewozonych dzieci przy wsiadaniu, wysiadaniu i w trakcie 

przewozu. Przewidywany czas dojazdu dzieci do Zespolu Szk61 z najdalej polozonych 

miejscowosci - ok. 40 min., z najblizej ok. 10 min. 

Zapewnienie bezpiecznych dojsc do szkoty 

Dowozonym dzieciom zapewnione jest bezpieczne dojscie do szkoly, poniewaz autobusy 

szkolne zatrzymuj'l siy w wyznaczonych do tego miejscach na placu przed budynkiem szkoly 

(dzieci nie maj'l koniecznosci przekraczania drogi publicznej). Na odcinku drogi publicznej 

w poblizu szkoly zostaly zamontowane progi spowalniaj'lce. Przejscia dla pieszych S'l 

oznakowane. DostltP do szkoty nie jest utrudniony i jest bezpieczny. Ponadto w Zespole 

Szk61 realizowany jest program profilaktyczny "B&N czyli B jak bezpieczny i N jak 

niechroniony", kt6ry rna na celu m.in. zwiykszenie poziomu bezpieczenstwa na drogach oraz 

efektywne i dlugofalowe dzialania na rzecz poprawy bezpieczenstwa. 

Kadra pedagogiczna w Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim w roku szkolnym 

2016/2017 

W Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim zatrudnionych jest dw6ch nauczycieli 

w pelnym wymiarze (w tym stanowisko Dyrektora Szkoly - powolanie do dnia 31.08.2017r. 

oraz nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreslony). Jeden nauczyciel 

dyplomowany ze Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim uzupelnia etat w Zespole Szk61 

w Nowym Miescie i jeden przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Wsr6d nauczycieli 

zatrudnionych w szkole jest jeden nauczyciel dyplomowany, zatrudniony w niepelnym 

wymiarze czasu pracy na czas okreslony. 

Czterech nauczycieli ze Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim znalazlo zatrudnienie 

w plac6wkach oswiatowych w Nowym Miescie (dw6ch w Przedszkolu Samorz'ldowym 

i dw6ch w Zespole Szk61). 



Zesp61 Szk61 im. Integracji Europejskiej dysponuje wykwalifikowan~ kadr~ pedagogiczn~. 

Wsr6d nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szk61 jest 32 nauczycieli dyplomowanych, 

10 nauczycieli mianowanych, 3 nauczycieli kontraktowych i 1 nauczyciel staZysta. 

Prognozuje si~, :ie koszty funkcjonowania Szkoty Podstawowej w Gosciminie Wielkim 

w roku szkolnym 2016/2017 wynios~ ok. 350000,00 zl. Przewidywany sredni koszt 

utrzymania jednego ucznia w szkole podstawowej bez oddzialu przedszkolnego wyniesie 

ok. 35 OOO,OOzl, a z oddzialem przedszkolnym ok. 19 500,00zl. 

Koszt ftmkcjonowania Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim ulega znacznemu 

wzrostowi (na 100% koszt6w utrzymania ok. 16% stano wi subwencja oswiatowa). 

W zwi~zku z powyzszym zachodzi koniecznose dokonania racjonalizacji wydatk6w 

oswiatowych ponoszonych przez Gminy Nowe Miasto. Koniecznose racjonalizacji uzasadnia 

przede wszystkim ustawa 0 finansach publicznych, wg kt6rej wszystkie wydatki biez~ce gminy 

(w tym wydatki zwi~ane z funkcjonowaniem oswiaty) musz~ bye pokrywane wyl~cznie 

dochodami biez~cymi, co w przypadku bardzo niskich dochod6w Gminy Nowe Miasto grozi 

utrat~ plylU10sci finansowej oraz ogranicza mozliwose realizacji oczekiwanych przez 

mieszkanc6w inwestycji. 

Podsumowuj~c celem likwidacji Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkimjest koniecznose 

dostosowania sieci szk61 i przedszkoli polozonych na terenie Gminy Nowe Miasto do realnych 

potrzeb wynikaj~cych z zachodz~cych zmian demograficznych oraz zwi~zane z tym 

racjonalizowanie poniesionych koszt6w na zadania oswiatowe. Zgodnie art. 59 ustawy 

o systemie oswiaty organ prowadz~cy jest zobowi~any co najmniej 6 miesiycy przed terminem 

likwidacji szkoly zawiadomie rodzic6w uczni6w oraz wlasciwego Kuratora Oswiaty 

o zamiarze likwidacji plac6wki. W zwi~zku z tym niezbydne jest podjycie przez Rady Gminy 

Nowe Miasto uchwaly 0 zamiarze likwidacji Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim 

w terminie urnozliwiaj~cym przekazanie tej uchwaly rodzicom uczni6w oraz Mazowieckiemu 

Kuratorowi Oswiaty celem wyrazenia opinii. W powyzszej uchwale wyrazony jest jedynie 

zamiar likwidacji Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim, ostateczna decyzja 0 likwidacji 

wymaga odrybnej uchwaly Rady Gminy Nowe Miasto. 


