
RADA GMINY
Fredropol

UCHWALA NR XLI/322/2013

Rady Gminy Fredropol

z dnia 6 maja 2013 r.

w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Szkoly Filialnej w Nowych Sadach

Na podstawie art. 59 ust. 1,2 i 3 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.

o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pózno zm.) oraz art. 18 ust. 2

pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z pózno zm.) po zasiegnieciu opinii Podkarpackiego Kuratora Oswiaty
w Rzeszowie

Rada Gminy Fredropol uchwala co nastepuje:

§ 1. Likwiduje sie z dniem 31 sierpnia 2013 roku Szkole Filialna w Nowych Sadach

o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddzialem przedszkolnym, podporzadkowana

organizacyjnie Szkole Podstawowej w Huwnikach.

§ 2. Uczniom uczeszczajacym do klas I-III objetej likwidacja szkoly zapewnia sie dowóz

i mozliwosc kontynuacji nauki w Szkole Podstawowej w Huwnikach natomiast uczniom

oddzialu przedszkolnego zapewnia sie dowóz i mozliwosc kontynuowania wychowania

przedszkolnego w Samorzadowym Przedszkolu w Huwnikach.

§ 3. Obwód likwidowanej szkoly przejmuje Szkola Podstawowa w Huwnikach.

§ 4. Naleznosci i zobowiazania likwidowanej szkoly przejmuje Urzad Gminy Fredropol.

§ 5. 1.Mienie ruchome znajdujace sie w zlikwidowanej szkole zostanie przekazane

protokolem zdawczo-odbiorczym Szkole Podstawowej w Huwnikach.
2. Mienie nieruchome, na które sklada sie budynek i dzialka pozostaja wlasnoscia Gminy

Fredropol.

§ 6. Dokumentacje zlikwidowanej szkoly przejmuje Wójt Gminy Fredropol, z wyjatkiem

dokumentacji przebiegu nauczania, która nalezy przekazac Podkarpackiemu Kuratorowi

Oswiaty w Rzeszowie.

§ 7. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol.

§ 8.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca obowiazujaca od dnia 31 sierpnia

2013 roku i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Jarki



Uzasadnienie do uchwaly nr XLI/322/2013

Rady Gminy Fredropol z dnia 6 maja 2013 r.

Zgodnie z art. 59 ust. l i 2 w zw. z art. 5c pkt l ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.

o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pózno zm.) szkola publiczna moze

zostac zlikwidowana z koncem roku szkolnego przez organ prowadzacy szkole,

po zapewnieniu przez ten organ uczniom mozliwosci kontynuowania nauki w innej szkole

publicznej tego samego typu. Organ prowadzacy jest zobowiazany, co najmniej na 6 miesiecy

przed terminem likwidacji zawiadomic rodziców uczniów, wlasciwego kuratora oswiaty

oraz wlasciwy organ wykonawczy jednostki samorzadu terytorialnego o zamiarze likwidacji

szkoly.

Stosownie do powyzszych wymogów Wójt Gminy Fredropol w wymaganym terminie

zawiadomil o zamiarze likwidacji szkoly rodziców uczniów Szkoly Filialnej w Nowych

Sadach oraz Podkarpackiego Kuratora Oswiaty.

Podkarpacki Kurator Oswiaty pismem o znaku WSP.542.39.2013 z dnia 26.02.2013

roku wyrazil pozytywna opinie w sprawie likwidacji Szkoly Filialnej w Nowych Sadach.

Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego Zarzad Oddzialu we Fredropolu

z siedziba w Huwnikach oraz Komisja Miedzyzakladowa NSZZ Solidarnosc Pracowników

Oswiaty i Wychowania w Przemyslu pozytywnie zaopiniowaly zamiar likwidacji Szkoly

Filialnej w Nowych Sadach.

Za likwidacja Szkoly Filialnej w Nowych Sadach wraz z funkcjonujacym w tej szkole

oddzialem przedszkolnym, podporzadkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej

w Huwnikach przemawiaja przyczyny natury demograficznej oraz ekonomicznej.

Czynniki demograficzne - przewiduje sie, ze w kolejnych latach liczba uczniów

w Szkole Filialnej w Nowych Sadach ksztaltowalaby sie w granicach 14-22 uczniów

(wyliczono na podstawie aktualnych danych w/w szkoly dotyczacych ilosci uczniów

uczeszczajacych do szkoly oraz danych z USC w Fredropolu dotyczacych liczby urodzen

dzieci z miejscowosci Nowe Sady do 2012 r., przy zalozeniu, ze wszystkie dzieci

uczeszczalyby do Szkoly Filialnej w Nowych Sadach).

Tabela nr I. Liczba uczniów w Szkole Filialnej w Nowych Sadach w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzien 25.01.2013 r.

Klasa

OddzialKlasa IKlasa IIKlasa IIIOgólem
Drzedszkolnv "O" Liczba uczniów

44O 210

Tabela nr 2. Prognozowana liczba uczniów Szkole Filialnej w Nowych Sadach na podstawie danych z ewidencji ludnosci w kolejnych latach

szkolnych.

Klasa Rok szkolnyRok szkolnyRok szkolnyRok szkolnyRok szkolny
2013/2014

2014/20152015/20162016/20172017/2018

Oddzial Przedszkolny "O"
89965

Klasa I

27362

Klasa II

425"6.)

Klasa III
O425".)

Razem
1422192016



W prognozowanej liczbie uczniów oddzialu przedszkolnego w kolejnych latach

szkolnych uwzglednione zostaly równiez dzieci trzy i czteroletnie.

Czynniki ekonomiczne - wzrastaja drastycznie koszty utrzymania wszystkich szkól

z terenu Gminy Fredropol, co wymusza koniecznosc racjonalizacji sieci szkolnej . Koszt

utrzymania jednego ucznia w Szkole Filialnej w Nowych Sadach jest znacznie wyzszy

od kosztów utrzymania uczniów w pozostalych szkolach z terenu gminy. Zmiana

w organizacji sieci szkolnej wplynie na zracjonalizowanie wydatków ponoszonych na oswiate

i tym samym pozwoli na wydatkowanie zaoszczedzonych srodków na polepszenie bazy

dydaktycznej i oferty programowej pozostalych szkól.
W oparciu o metryczke subwencji oswiatowej na 2012 r. Szkola Filialna w Nowych

Sadach otrzymala 45 184 zl, a faktyczne poniesione wydatki tej szkoly w 2012 r. to kwota

189 567 zl., czyli Gmina Fredropol ze srodków wlasnych musiala poniesc 76% calkowitych

kosztów utrzymania szkoly.

Budynek Szkoly Filialnej w Nowych Sadach wymaga duzych nakladów

remontowych, w zwiazku wydana Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Przemyslu o stwierdzonych uchybieniach mogacych miec wplyw na stan

zdrowia lub zycie uczniów i pracowników szkoly. Budynek Szkoly Podstawowej

w Huwnikach jest natomiast sukcesywnie remontowany. W sytuacji likwidacji Szkoly

Filialnej w Nowych Sadach, do której uczeszczaja dzieci z w/w miejscowosci, uczniom klas

I-III zapewnia sie mozliwosc kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Huwnikach

w Zespole Szkól w Huwnikach. Warunki w jakich uczniowie beda sie uczyc po likwidacji

szkoly ulegna poprawie. W szkole znajduje sie wystarczajaca liczba pomieszczen

do prowadzenia zajec objetych planowanym programem nauczania oraz zajec dodatkowych.

Uczniowie klas I-III kontynuowaliby nauke w samodzielnych klasach bez godzin laczonych

i stanowiliby jedynie uzupelnienie istniejacych klas, bez koniecznosci tworzenia

dodatkowych oddzialów.

Dzieci z oddzialu przedszkolnego kontynuowalyby wychowanie przedszkolne

w Samorzadowym Przedszkolu w Huwnikach.
Szkola Podstawowa w Huwnikach oraz Przedszkole w Huwnikach (majace swoja

siedzibe w jednym wspólnym budynku), posiada wykwalifikowana kadre pedagogiczna,

pracownie komputerowa z dostepem do Internetu, biblioteke, swietlice, stolówke, plac zabaw

oraz boisko szkolne, na którym uczniowie moga doskonalic swoje umiejetnosci sportowe.
Ponadto Szkola Podstawowa w Huwnikach w 2012 roku dokonala zakupu pomocy

dydaktycznych w ramach Rzadowego programu rozwijania kompetencji uczniów
nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

- "Cyfrowa Szkola". Uczniowie Zespolu Szkól wraz z Przedszkolem w Huwnikach maja

mozliwosc korzystania z cieplych posilków, co wobec bardzo niskiego poziomu dochodów

wielu rodzin jest bardzo istotne.

Dowozenie uczniów odbywac sie bedzie jak dotychczas czyli autobusem szkolnym

(odleglosc miedzy Nowymi Sadami a Huwnikami wynosi 4 km) . Uczniowie dojezdzajacy

beda mieli zapewniony bezplatny transport oraz opieke w czasie dowozu a oczekujac

na rozpoczecie zajec i po ich zakonczeniu moga korzystac ze swietlicy, w której

zatrudnionych jest dwóch wychowawców. Dla dzieci najmlodszych zostana wprowadzone



dodatkowe kursy, tak by czas oczekiwania na rozpoczecie zajec i odwiezienie byl jak

najkrótszy.
Dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników zlikwidowanej szkoly zabiegac

bedziemy o zapewnienie w miare mozliwosci miejsc pracy w innych szkolach.

Glówna przeslanka uzasadniajaca zlikwidowanie Szkoly Filialnej w Nowych Sadach

jest niz demograficzny, ciagle rosnacy koszt utrzymana szkoly oraz katastrofalny stan

techniczny budynku szkoly, który decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego moze

zagrazac zdrowiu i zyciu uczniów oraz pracowników szkoly. Na wykonanie niezbednych

remontów i napraw konieczne byloby wydatkowanie z budzetu gminy ponad 500 tys. zl.

Przewidywana organizacja szkoly po przeprowadzonych zmianach nie ograniczy

powszechnej dostepnosci do szkoly a znacznie poprawi warunki nauczania uczniów.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Ja~ki


