UCHWAŁA Nr XXIX/232/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 stycznia 2013 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze poprzez
likwidację Filialnej Szkoły Podstawowej w Wysokiej wraz z oddziałem przedszkolnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z póżn. Zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Działdowo uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zamierza się z dniem 1 września 2013 r. przekształcić Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym
Dworze, poprzez likwidację z dniem 31 sierpnia 2013 roku podległej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły
Podstawowej w Wysokiej wraz z oddziałem przedszkolnym.
2. Zapewnia się uczniom klas I-III i oddziału przedszkolnego likwidowanej Filialnej Szkoły Podstawowej
w Wysokiej realizację obowiązku szkolnego w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze.
§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Działdowo do poinformowania rodziców uczniów oraz WarmińskoMazurskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Wysokiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Zieliński

Id: 02C93292-84E6-4AF2-A70B-D02C71A1F589. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE PRAWNE:
Zgodnie z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póź. zm. ) przepisy dotyczące likwidacji szkoły publicznej zawarte w ust. 1-5
art. 59 stosuje się odpowiednio do przypadku przekształcenia szkoły.
Szkoła publiczna może być przekształcona przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego
po zapewnieniu uczniom przez ten organ, możliwość kontynuowania nauki w innej szkole publicznej
tego samego typu. Szkoła może zostać przekształcona po zasięgnięciu opinii organu sprawującego
nadzór pedagogiczny.
Ustawa o systemie oświaty nie zawiera definicji przekształcenia, ale stosując wykładnię
celowościową, można uznać, że przekształcenie placówki, o którym mowa w art. 59 ust. 6
przywołanej ustawy, mamy do czynienia wówczas, gdy zaistniała taka zmiana organizacyjna, która
doprowadziła do rozszerzenia, zawężenia lub wprowadzenia nowego zakresu edukacyjnego danej
placówki przy eliminacji częściowej lub całkowitej dotychczasowego zakresu edukacji.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Na mocy Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 lutego 2007 r. na bazie
przekształconej z dniem 01 września 2007 r. Szkoły Podstawowej w Wysokiej o strukturze
organizacyjnej kl. I-VI i oddziałem przedszkolnym powstała Filialna Szkoła Podstawowa w Wysokiej
o strukturze organizacyjnej klas I-III i oddziałem przedszkolnym, organizacyjnie podporządkowana
Zespołowi Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze.
Podjęcie proponowanej uchwały jest związane z realizacją działań zmierzających do
racjonalizacji sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Działdowo ze względu na zbyt małą
liczbę uczniów oraz urodzeń w obwodzie szkoły w powiązaniu z niedostatecznym
subwencjonowaniem oświaty przez Państwo oraz problemami finansowymi Gminy. Likwidacja tej
szkoły nie jest wyborem, lecz koniecznością.
Analiza i ocena aktualnego stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej
i kadrowej Filialnej Szkoły Podstawowej w Wysokiej.
Organizacja szkoły:
W roku szkolnym 2012/2013 w Filialnej Szkole Podstawowej w Wysokiej uczy się :
Kl. I – 4 uczniów
Kl. II - 10 uczniów
Zajęcia uczniów w/w klas odbywają się następująco:
13 godzin dydaktycznych odbywa się łącznie dla obydwu klas , rozłącznie kl. I -7 godzin,
klasa II – 8 godzin.
Kl. III - 5 uczniów ( w związku z bardzo małą liczebnością grupy, dzieci są dowożone do szkoły
w Księżym Dworze, gdzie klasa liczy łącznie 16 uczniów)
oddział przedszkolny – 16 uczniów ( 13 – pięciolatki, 3-sześciolatki)
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Godziny zajęć łączonych generują dodatkowe koszty związane z 25% dodatkiem stawki godzinowej
nauczyciela uczącego do każdej przepracowanej godziny dydaktycznej.
Należy również zwrócić uwagę , że liczba dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Filialnej
w Wysokiej nie zawsze jest zgodna ze stanem faktycznym dzieci uczęszczających.
Tabela porównawcza liczby dzieci zameldowanych i uczęszczających w roku szkolnym
2012/2013:
Rok urodzenia
Liczba dzieci

2004

2005

2006

2007

zameldowanych

10

7

6

16

uczęszczających

10

4

3

13

Z tabeli wynika, że na pięć rozpatrywanych roczników, tylko w jednym przypadku ( 2004 r.) liczba
dzieci zameldowanych jest zgodna z liczbą dzieci uczęszczających.
Powodem takiej sytuacji jest fakt, że miejscowość Wysoka jest położona bardzo blisko miasta
Działdowo ( ok. 3km), gdzie większość rodziców pracuje, a tym samym dowozi swoje dziecko
do szkoły miejskiej.
Powodem wynikającej różnicy jest też to, że w wielu wypadkach zameldowanie w danej
miejscowości nie jest zgodne z miejscem zamieszkania.
Do szkoły w Wysokiej uczęszczają dzieci z miejscowości Wysoka i Pierławki. Pierławki
oddalone są o ok. 3 km, więc i tak dzieci kl. 0-III dojeżdżają autobusem do miejscowości Wysoka, zaś
starsze dzieci od kl. IV dowożone są do Zespołu Szkół w Księżym Dworze.
W roku szkolnym 2012/2013 do szkoły w Księżym Dworze dowożone są również dzieci kl. III ,
których miejsce zamieszkania jest w obwodzie Szkoły Filialnej, gdyż ich liczba – 5 była zbyt mała by
utworzyć oddział, tym bardziej, że w szkole macierzystej uczniów tego samego rocznika było tylko
11.
Prognozowana liczba uczniów w Filialnej Szkole Podstawowej w Wysokiej na podstawie danych
z ewidencji ludności stan na 04.01.2013r.
Rok

WYSOKA

PIERŁAWKI

ŁĄCZNIE

szkolny

„0”

I

II

III

„0”

I

II

III

„0”

I

II

III

2013/2014

15

1

4

2

11

4

3

8

26*

5

7

10

2014/2015

8

15

1

4

2

11

4

3

10

26

5

7

2015/2016

5

8

15

1

4

2

11

4

9

10

26

5

2016/2017

2

5

8

15

7

4

2

11

9

9

10

26

2017/2018

6

2

5

8

6

7

4

2

12

9

9

10

* liczba dzieci z rocznika 2007 i 2008 w związku ze zmianą obowiązku szkolnego
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Należy podkreślić, iż prognoza liczebności klas została utworzona na podstawie danych
z ewidencji ludności, a nie stanu faktycznego osób zamieszkujących i deklarujących chęć nauki
własnego dziecka w Filialnej Szkole Podstawowej w Wysokiej.
Stawiając hipotezę, że wszystkie zameldowane dzieci będą uczęszczały do placówki to i tak, przy tak
małej liczebności roczników, dzieci będą się uczyły w klasach łączonych. Takie warunki nie
gwarantują optymalnego poziomu nauczania. W małych grupach trudniej o funkcjonowanie
wybijających się i zdolnych uczniów, z których inni mogliby brać przykład i dążyć do
współzawodnictwa.
Nauka w klasach łączonych oprócz wyższych kosztów utrzymania, przede wszystkim źle wpływa na
adaptację dzieci w „nowej” szkole, do której i tak trafią po czterech latach nauki w Szkole Filialnej.
Warunki nauki w Szkole Filialnej są dużo skromniejsze. Szkoła w Księżym Dworze jest bardzo
dobrze wyposażona w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają proces
edukacyjny. Dzieci będą miały możliwość uczestniczenia we wszystkich imprezach,
przedstawieniach, inscenizacjach, a także w obchodach świąt takich jak : święto patrona szkoły, Dzień
Edukacji Narodowej itp. Takie wspólne „świętowanie” daje możliwość lepszej integracji uczniów,
uczy poczucia tożsamości i przynależności do społeczności szkolnej. „Odizolowanie” w małej szkole
pozbawia jej uczniów tego typu wydarzeń, hamując jednocześnie proces uspołeczniania. Przebywanie
wiele lat w bardzo nielicznej grupie powoduje, iż po przejściu do klas wyższych w „nowej” szkole,
uczniowie mają przez pewien okres czasu poczucie wyobcowania, są wycofani i potrzeba dłuższego
czasu na ich adaptację w nowych warunkach.
Edukacja od pierwszych lat szkolnych w Zespole Szkół pozwala na poznanie dzieci z innych
miejscowości, bycia w społeczności klasowej od początku jej utworzenia, poznania grona
pedagogicznego, które będzie towarzyszyło dzieciom aż do ukończenia gimnazjum, a tym samym
pozwoli na uniknięcie stresu związanego ze zmianą szkoły w trakcie cyklu kształcenia.
Zatrudnienie:
W szkole w roku szkolnym 2012/2013 uczy dwóch nauczycieli w pełnym wymiarze godzin
(jeden zatrudniony na czas określony) oraz czworo w wymiarach niepełnych tj. nauczyciel języka
angielskiego i nauczyciel religii, dwóch nauczycieli świetlicy. Trzecia nauczycielka przebywa na
urlopie zdrowotnym. Nauczyciele świetlicy prowadzą zajęcia opiekuńcze z grupą, która ze względu na
rozłączne godziny lekcyjne nie ma swoich lekcji, ponieważ w obydwu grupach uczy ta sama
nauczycielka.
Pracownicy obsługi to 1 etat sprzątaczki i ½ etatu konserwatora.
Koszty:
Koszty utrzymania placówki bez wynagrodzeń pracowników za rok 2012 wynoszą ok. 23.314,66 zł.
(w 2011r. – 21.238,00 zł).
Koszty wynagrodzenia nauczycieli również za rok 2012 wynoszą ok. 230.170,00 zł
Koszt wynagrodzenia pracowników obsługi 41.968,00 zł
Łączny koszt to 295.452,66 zł.
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Wysokość subwencji to ok. 156.000,00zł ( kwota dużo niższa, niż same wynagrodzenia nauczycieli).
Różnica 139.452,66zł. (środki własne gminy).
W związku z powyższym całkowity koszt utrzymania placówki jest bardzo wysoki i rośnie z każdym
kolejnym rokiem. Utrzymanie szkoły z tak mało liczebnymi klasami jest zbyt kosztowne jak na
możliwości Gminy.
Kadra pedagogiczna likwidowanej placówki, zostanie w pierwszym rzędzie zatrudniona
w placówkach prowadzonych przez Gminę Działdowo, jeśli z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny
2013/2014 wynikać będą wakaty na stanowiskach, do których osoby te posiadają kwalifikacje.
Dzieci ze zlikwidowanej placówki będą spełniały obowiązek szkolny w oddalonym
o ok. 4 km Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze, do którego i tak trafiłyby
po ukończeniu pierwszego etapu edukacyjnego.
Przeniesienie dzieci do Zespołu Szkół w Księżym Dworze pozwoli na zmniejszenie
wydatków, gdyż trafią one już do istniejących oddziałów. Będą to oddziały o liczebności uczniów
od 7 do 27 max.
Warunki panujące w Zespole Szkół w Księżym Dworze są znacznie korzystniejsze niż
warunki pracy i nauki w klasach łączonych. Uczniowie będą mogli korzystać ze stołówki, świetlicy
oraz pracowni komputerowej, a także z sali gimnastycznej. Będą od najmłodszych lat uczestniczyły
w życiu całej społeczności szkolnej, co powinno pozytywnie wpłynąć na kolejne lata nauki. Dzieci
będą miały zapewniony dowóz do szkoły w Księżym Dworze, który już jest zorganizowany dla dzieci
klas IV-VI i gimnazjum, a więc „maluchy” będą mogły podróżować pod okiem starszego rodzeństwa.
Budynek po Szkole Filialnej zostanie przekazany Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu
na stworzenie Centrum Kulturalnego, co zapewne będzie korzystne dla mieszkańców Wysokiej
i okolicznych wsi.
Dokumentację Filialnej Szkoły Podstawowej w Wysokiej przejmuje Dyrektor Zespołu Szkół
im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze.
Mając na uwadze fakt, iż likwidacja przedmiotowej szkoły w żadnym stopniu nie pogorszy
warunków nauczania, a co do jakości bezspornie będzie ona na wyższym poziomie i w dużo lepszych
warunkach, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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