UCHWALA NR 890011/2016
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 171utego 2016 roku

w sprawie

• wniesienia zazalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie
Mazowieckiego Kuratora Oswiaty w sprawie negatywnej opinii dotycz~cej
zamiaru Iikwidacji Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz,!-dzie
gminnym (Dz. U. 20 15r. poz. 1515 z p6in. zm.), art. 59 ust. 2c pkt 1 w zwiC}-Zku z art. 5c pkt 1
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (Dz. U. 20 15r. poz. 2156 z p6in. zm.)
oraz art. 106 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post«powania administracyjnego
(Dz. U. 2016r. poz. 23) - Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nast«puje:
§1
Postanawia Sl« wniesc zatalenie do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie
Mazowieckiego Kuratora Oswiaty z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie negatywnej opinii
zamiaru likwidacji Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim. Zatalenie stano wi zal'!-cznik
do niniejszej uchwaly.
§2
Wykonanie uchwaly powierza si« W6jtowi Gminy, zobowi,!-zuj,!-c go do zlozenia zatalenia do
Ministra Edukacji Narodowej za posrednictwem Mazowieckiego Kuratora Oswiaty.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj«cia.

PRZEWODNICZt\CY
~ Rady Gminy

l5r ~ki

Zalqcznik
do Uchwaly Nr 891XlJII2016
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 17 lutego 2016 roku

Minister Edukacji Narodowej
za posrednictwem
Mazowieckiego Kuratora Oswiaty

ZAZALENIE
na postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oswiaty Nr DCI.S42.4.2016.TM z dnia
08 Jutego 2016 roku otrzymane w dniu 11 Jutego 2016 roku wyrazajllce negatywnll opinicr
w sprawie zamiaru Iikwidacji Szkoty Podstawowej w Gosciminie Wielkim.
Rada Gminy Nowe Miasto wnosi zaZalenie na postanowienie Nr DCI.542.4.20 16.TM
Mazowieckiego Kuratora Oswiaty z dnia 08 lutego 2016 roku w przedmiocie wyrazenia
negatywnej opinii w sprawie zamiaru likwidacji Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim
- z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu niniejszego zazalenia, jednoczesnie wnosi
o uchylenie zaskarzonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania,
ewentualnie 0 jego zmiany.

UZASADNIENIE
Rada Gminy Nowe Miasto na sesji w dniu 21 stycznia 2016 roku podjyla uchwaly
Nr 81IXIII20 16 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoiy Podstawowej w Gosciminie Wielkim.
W uzasadnieniu do uchwaly zostaiy przedstawione argumenty, kt6rymi kierowala siy Rada
Gminy podejmujqc decyzjy 0 zamiarze likwidacji szkoly. lako zasadnicze przyczyny
powyzszego stanowiska wskazano: czynnik demograficzny, czynnik ekonomiczny oraz brak
odpowiedniej bazy dydaktycznej i zaplecza sportowego.
Stosownie do treSci art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 0 systemie oswiaty, uchwaia ta zostala
przesiana Mazowieckiemu Kuratorowi Oswiaty w celu uzyskania opinii co do planowanej
likwidacji plac6wki.
W dniu 11 lutego 2016 roku doryczone zostalo Radzie Gminy Nowe Miasto
postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oswiaty, w ktorym negatywnie zaopiniowal zamiar
likwidacji Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim. Argumenty przemawiajqce za
wydaniem negatywnej opinii zawarte zostaly w uzasadnieniu postanowienia. Z argumentami
tymi Rada Gminy nie moze siy zgodzic. Mazowiecki Kurator Oswiaty nadal im nadmiemq
rangy, nie ustosllilkowujqc siy natomiast do argumentow przedstawionych w uzasadnieniu do
wniosku 0 wydanie opinii.

Ponownie nalezy podniese, iz najistotniejszy wpl'yw na decyzjy 0 zamiarze likwidacji
mialy dane demograficzne. Z przedstawionych analiz w perspektywie kilkuletniej wynika, iz
z roku na rok zmniejsza siy ilosc dzieci w obwodzie szkolnym. Za dwa lata przewiduje siy
zaledwie 1 dziecko w oddziale przedszkolnym. Kurator w uzasadnieniu stwierdza, ze liczba
dzieci zmniejszy siy nieznacznie - od 1 do 5 uczni6w w kolejnych czterech latach szkolnych.
Jest to stwierdzenie lakoniczne, bo 5 dzieci przy 43 UCzyszczaj~cych to nie jest zmniejszenie
nieznaczne, ono jest wrycz znacz~ce. R6znica powyzsza zwiyksza koszt utrzymania jednego
ucznia z 15 586,35zl na 17637,18 zl, co w skali roku podwyzsza koszty utrzymania szkoly
o blisko 80 tys. zl plus zmniejszona subwencja oswiatowa.
Warto zauwazye, ze prognozy demograficzne przedstawiaj~ liczby dzieci zamieszkalych
w obwodzie likwidowanej szkoly, nie oznacza to, ze wszystkie te dzieci musz~ bye jej
uczniami. Az 16 uczni6w z obwodu Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim uczyszcza juZ
do Szkoly Podstawowej w Zespole Szk6l im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie,
a 12 uczni6w do szk6l podstawowych w Kalyczynie i B~dkowie, znajduj~cych siy na terenie
Gminy SOI'lsk. Swiadczy to 0 wiykszej swiadomosci niekt6rych rodzic6w kieruj~cych siy
dobrem dziecka, zapewniaj~c mu lepsze warunki nauki i perspektywy rozwoju. Przewidujemy,
ze w kolejnych latach zwiykszy siy liczba dzieci UCzyszczaj~cych do szk6l spoza swojego
obwodu.
Ponadto obserwuje siy, co potwierdzaj~ dane z ewidencji ludnosci, stale zmniejszanie liczby
ludnosci og61em na terenie Gminy Nowe Miasto, w tym zamieszkalej w miejscowosciach
stanowi~cych obw6d szkolny.
Nie jest prawd~, ze likwidacja szkoly spowodowalaby pogorszenie warunk6w nauki
uczni6w poprzez zwiykszenie liczebnosci oddzia16w w Szkole Podstawowej w Nowym
Miescie. Nie bydzie potrzeby tworzenia nowych oddzia16w. Liczebnose oddzia16w w Szkole
Podstawowej w Nowym Miescie po wl~czeniu obwodu Szkoly Podstawowej w Gosciminie
Wielkim wynosilaby od 15 do maksymalnie 23 uczni6w w klasie, w przypadku p6jscia do klas
pierwszych wszystkich szesciolatk6w i siedmiolatk6w. Jednak w obecnym stanie prawnym
w roku szkolnym 201612017 przewiduje siy w Szkole Podstawowej w Nowym Midcie jedn~
klasy lic~c~ 8 uczni6w, a w Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim 3 uczni6w, czego
Mazowiecki Kurator Oswiaty nie wzi~l pod uwagy, mimo zaznaczenia na wstypie skladanego
wniosku, ze uzasadnienie przedstawia dane wedlug stanu prawnego i faktycznego na dzien
podjycia uchwaly. Dostosowuj~c siy do przepis6w wchodz~cych w zycie z dniem 1 wrzdnia
b.r. w przygotowaniu jest dodatkowy oddzial przedszkolny dla dzieci szescioletnich
w Przedszkolu Samorz~dowym im. Misia Uszatka w Nowym Miescie. Natomiast
prognozowana liczba oddzia16w klas I z trzech zmniejszy siy do jednego.
Tak tez wszystkim dzieciom z likwidowanej szkoly zostan~ zapewnione, zar6wno
w Przedszkolu jak i Szkole Podstawowej w Nowym Miescie, bardzo dobre warunki lokalowe,
nowoczesna baza i WYPosaZenie szkoly, zaplecze sportowo-rekreacyjne, swietiica, sto16wka
szkolna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Niestety tylu atut6w nie posiada Szkola Podstawowa w Gosciminie Wielkim. Stwierdzenie
Kuratora Oswiaty, ze "obok szkoly znajduje siy boisko do pilki nomej i pilki siatkowej"
sugeruje, ze jest to baza wystarczaj~ca do rozwoju fizycznego dzieci. Boiska 0 kt6rych mowa,
to "kawalek l~ki". Teren ten "zaspakaja" potrzeby rozwoju fizycznego uczni6w p6Zn~ wiosn~
i wczesn~ jesieni~. Nalezy zadac pytanie, gdzie dzieci ewicz~ zim~? Ponadto uczniowie nie

maj~

mozliwosci rozwijania swoich zainteresowan i umiejt;tnosci sportowych, s~ pozbawieni
uczestnictwa i wsp6lzawodnictwa w zawodach sportowych.
Odnosz~c sit; do zapisu opinii "w szkole funkcjonuje pracownia komputerowa
z dostt;pem do Internetu" nalezaloby zadac pytanie co w opinii Kuratora Oswiaty oznacza
"dostt;p do Internetu"? Z informacji jakie posiada organ prowadz~cy wynika, ze dostt;p ten
w szkole w Gosciminie Wielkim jest bardzo ograniczony lub CZt;sto wrt;CZ niemozliwy.
Internet wdzwaniany na poziomie 22 kb/s uniemozliwia korzystanie nawet na jednym
stanowisku komputerowym.
Nieprawdziwe jest stwierdzenie Kuratora w opinii, ze "szkola skutecznie wspomaga
rozw6j zainteresowan i uzdolruen uczni6w oraz pomaga przezwycit;Zac trudnosci uczni6w
w nauce, co potwierdzaj~ wyniki ewaluacji zewnt;trznej przeprowadzonej w biez~cym roku
szkolnym". W raporcie z ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez Kuratorium Oswiaty
w Warszawie Delegatura w Ciechanowie w dniach 07-09.10.2015 roku zapisano: "Warunki
lokalowe nie w pelnym zakresie dostosowane s~ do potrzeb dzieci", "Nie rna sali
gimnastycznej. Uczniowie korzystaj~ z boiska trawiastego, wyposaZonego w podstawowe
urz~dzenia do gier zespolowych oraz z zastt;pczej sali do cwiczen ruchowych. W k1asach
znajduj~ sit; pomoce dydaktyczne oraz w niewielkim zakresie sprzt;t elektroniczny",
" ... warunki bazowe do prowadzenia zajt;c wychowania fizycznego s~ trudne", "Nie w pelni
wykorzystane s~ mozliwosci indywidualizacji proces6w edukacyjnych, w tym motywowania
uczni6w do uczenia sit;", "Wnioski z monitorowania i analizowania osi~gnit;c uczni6w nie
w pelnym zakresie przyczyniaj~ sit; do wzrostu efekt6w uczenia sit; i osi~gania sukces6w
edukacyjnych", " ... nie wszyscy rodzice maj~ wiedzt; b~dz s~ przekonani 0 dostosowaniu zajt;c
pozalekcyjnych do potrzeb ich dzieci", "Znaczna czt;sc uczni6w nie otrzymuje w szkole
wsparcia, kt6re jest im potrzebne, co oznacza, ze wsparcie udzielane przez szkolt; uczniom rue
jest adekwatne wzglt;dem rzeczywistych potrzeb uczni6w", "W szkole nie upowszechnia sit;
wynik6w badan zewnt;trznych, nauczyciele nie znaj~ ich i nie maj~ one wplywu na planowane
przez nich dzialania", "Stosowanie indywidualizacji nie jest jednak powszechne, co oznacza,
ze dzialania nauczycieli szkoly nie s~ adekwatne wzglt;dem rzeczywistych potrzeb uczni6w",
"Malo liczne klasy z pewnosci~ ulatwiaj~ nauczycielom biez~ce diagnozowanie potrzeb
uczniowskich, ale nie przeklada sit; to na uwzglt;dnianie tych potrzeb i indywidualizowanie
pracy z uczniem". Czy raport jaki posiada organ prowadz~cy rMni sit; od tego, kt6ry jest
w posiadaniu Kuratorium Oswiaty?
Mazowiecki Kurator Oswiaty w uzasadnieniu swojej negatywnej opinii stwierdza, ze
trasa przejazdu dzieci z obwodu likwidowanej szkoly do Szkoly Podstawowej w Nowym
Miescie wynosi okofo 7 km, a przewidywany czas dojazdu wyniesie okofo 40 minut. Aby nie
wydfuzac w spos6b znac~cy pobytu poza domem dzieci dojezdZaj~cych do szkofy, Gmina
zorganizuje dodatkowe kursy autobus6w, przez co czas dojazdu dzieci zmniejszy sit; nawet
o polowt;. Zadziwiaj~cajest dbalosc Kuratora 0 zwit;kszone koszty zwi¥ane z dowozem dzieci,
a wrt;CZ zadziwiaj~ce ignorowanie bardzo wysokich koszt6w utrzymania szkofy pokrywanych
z dochod6w wlasnych gminy. Argument m6wi~cy 0 przebyciu przez dziecko drogi do autobusu
ok. 500 m jest wrt;CZ absurdalny, nie znajduje zadnego prawnego umocowania i jest oznak~
braku powagi Kuratora wobec organ6w gminy. Dzieci zamieszkale na obrzezach Nowego
Miasta codziennie do szkoly przemierzaj~ nawet do 3 km pieszo, nie korzystaj~c z dowozu

autobusami szkolnymi. Gmina Nowe Miasto nalezycie realizuje obowiqzek dowozu dzieci do
szk61. K westia dowozenia nie jest racjonalnyrn argurnentem uzasadniaj(!cym negatywn(! opiniy.
W uzasadnieniu pojawia siy r6wniez argument dotycz(!cy wynik6w sprawdzianu
zewnytrznego po klasie VI. Z duz(! ostroznosci(! nalezy podchodzie do wykorzystania wynik6w
sprawdzianu do oceny pracy szk6l podstawowych. W przypadku malych szk6l podstawowych
(mala liczba uczni6w przystypuj(!cych do sprawdzian6w) sredni wynik jest bardzo podatny na
pojedyncze nietypowe wyniki - wyj(!tkowo wysokie lub wyj(!tkowo niskie. Nadmiema
rozliczalnose z efekt6w pracy na podstawie srednich wynik6w moze w takich malych szkolach
prowadzie do pr6b ich wypaczenia. Nie kwestionuje siy wynik6w nauczania i przygotowania
do kolejnego etapu edukacyjnego, jednakZe aspekt ten nie moze przes(!dzae 0 utrzymaniu
plac6wki.
Kurator podnosi w opinii, ze "Likwidacja Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim
w znacznym stopniu spowoduje zubozenie oferty edukacyjnej w tym srodowisku". Argument
ten nie jest zrozumialy, zostal on zapewne przyjyty z szablonowych opinii pisanych w sytuacji
likwidacji szk6l, bo w spos6b oczywisty nie odnosi siy do szkoly wiejskiej, z kt6rej dzieci
przechodz(! do innej plac6wki usytuowanej nieopodal.
Rada Gminy swoim zamiarem likwidacji nie rna na celu obnizenia poziomu edukacji.
Radzie Gminy chodzi przede wszystkim 0 to, by za pieni(!dze otrzymywane z budZetu panstwa
uzyskiwae maksymalne efekty ksztalcenia uczni6w w Gminie Nowe Miasto. lestesmy
zobligowani do racjonalnego dysponowania finansami publicznymi. lednakze negatywna
opinia Mazowieckiego Kuratora Oswiaty, co do racjonalizacji sieci plac6wek oswiatowych
w naszej gminie jest blokowaniem inicjatywy samorz(!dowej zmierzaj(!cej wlasnie w tym
kierunku.
Subwencja oswiatowa przekazywana jest na UCzyszczaj(!cych do szkoly uczni6w,
kt6rych liczba kazdego roku maleje, wiyc proces likwidacji szkoly jest nieunikniony.
W uzasadnieniu do uchwaly w sprawie zamiaru likwidacji Szkoly Podstawowej
w Gosciminie Wielkim zostalo zapisane, ze "nauczycielom zatrudnionym na czas nieokreslony
zaproponowane zostan(!, w miary mozliwosci, miejsca pracy w innych plac6wkach
oswiatowych Gminy Nowe Miasto". Nalezy zatem zadae pytanie, na podstawle jakich danych
Kurator Oswiaty zapisal "nie bez znaczenia pozostaje brak mozliwosci zatrudnienia nauczycieli
ze zlikwidowanej szkoly na terenie gminy"? To przede wszystkim organ nadzoru
pedagogicznego powinien wiedziee, ze ostateczne decyzje kadrowe, mog(! bye podejmowane
przez Dyrektor6w plac6wek oswiatowych na etapie sporz(!dzania i zatwierdzania arkuszy
organizacyjnych. Organ prowadz(!cy nie moze dae jednoznacznych gwarancji zatrudnienia
zwalnianych nauczycieli, poniewaZ nie jest pracodawc(! w stosunku do nauczycieJi
w rozumieniu prawa pracy.
Nie kwestionujemy opinii Kuratora Oswiaty, ze "Rodzice i uczniowie s(! emocjonalnie
zwiqzani ze swoj(! szkol(!, kt6ra jest jedynym osrodkiem kultury w tej miejscowosci".
Z cytowanego powyzej raportu z ewaJuacji problemowej wynika, ze w ramach podejmowanych
dzialan integruj(!cych spolecznose lokaln(! szkola organizuje Swiyto Rodziny oraz wsp61ne
sniadanie Wielkanocne. Duzo szersz(! oferty integruj(!c(! spolecznose lokaln(! zapewnia Zesp6l
Szk6l im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie.
Rada Gminy Nowe Miasto stwierdza, ze uzasadnienie do wydanego przez
Mazowieckiego Kuratora Oswiaty postanowienia jest lakoniczne i potwierdza fakt

nieznajomosci problemu funkcjonowania i finansowania oswiaty w naszej gminie. Nie
uwzglt(dnia r6wniez argument6w, kt6re przemawiaj~ za likwidacj~ szkoly. WyraZona
w postanowieniu opinia opiera sit( na og61nikach bez powolania zr6dlowych danych na
podstawie kt6rych j~ sformulowano. W zadnym jej punkcie nie odniesiono sit( do
zaproponowanych warunk6w nauki i rozwoju dzieci jakie zostalyby im zapewnione w Szkole
Podstawowej i Przedszkolu Samorz~dowym w Nowym Miescie.
Organ wydaj~cy opinit( powolal sit( w wydanym postanowieniu na to, ze likwidacja
szkoly budzi wiele obaw zar6wno wsr6d uczni6w jak i rodzic6w. Oczywiste jest, iz protesty
i obawy rodzic6w oraz mieszkanc6w w takiej sytuacji zawsze bt(d~ wystt(powac. Kurator
Oswiaty nie rozpoznal jednak sytuacji, ze funkcjonowanie tej szkoly budzi r6wniez wiele
negatywnych emocji wsr6d pozostalych mieszkanc6w gminy.
Nalezy podkreslic, ze wyraZona opinia opiera sit( na dowolnych ustaleniach, nie
popartych wyczerpuj~cym rozpatrzeniem argument6w przedstawionych przez organ
prowadz~cy. Co prawda przepisy ustawy 0 systemie oswiaty nie okreslaj~ kryteri6w
opiniowania zamiaru likwidacji szk61, a opinia wydawana jest w ramach uznania
administracyjnego, to w ocenie Rady Gminy uznanie to nie moze miec charakteru dowolnego.
Organ wydaj~cy opinit( nie dokonal oceny materialu dowodowego i w ocenie organu
prowad~cego, postanowienie zostalo wydane z naruszeniem zasad wyrazonych wart. 7 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postt(powania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23),
kt6ry m6wi, ze w toku postt(powania organy administracji publicznej stoj~ na strazy
praworz~dnosci, z urzt(du lub na wniosek stron podejmuj~ wszelkie czynnosci niezbt(dne do
dokladnego 'Y)'jasnienia stanu faktycznego oraz do zalatwienia sprawy, maj~c na wzglt(dzie
interes spoleczny i sluszny interes obywateli. W odniesieniu do calej spolecznosci lokalnej,
a nie tylko nielicznej jej grupy.
Organ przed wydaniem opinii powinien w spos6b wyczerpuj~cy zebrac niezbt(dny do
wydania opinii material dowodowy i na tej podstawie dokonac wszechstronnej oceny
okolicznosci istotnych co do takiego rozstrzygnit(cia.
Postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oswiaty ogranicza mozliwosc prowadzenia
prawidlowej gospodarki finansowej Gminy Nowe Miasto, a tak.Ze ogranicza rolt( samorz~du
gminnego w stanowieniu prawa lokalnego. Ustawowa kompetencja wyrazania przez Kuratora
wi~z~cej organy samorz~du terytorialnego opinii dotycz~cej likwidacji szk6l, w zamierzeniu
ustawodawcy na pewno nie miala stanowic ograniczenia demokracji i samorz~dnosci lokalnej,
wrt(cz przeciwnie, w naszej ocenie miala sluzyc utrzymaniu i promowaniu szk61
nowoczesnych, rozwijaj~cych sit(, przyjaznych, 0 szerokiej ofercie edukacyjnej sluz~cej
rozwojowi uczni6w.
Maj~c

na uwadze powyzsze, wniesienie zazalenia uznaje sit( za zasadne.
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