
UCHWAŁA NR XIX/122/2016
RADY GMINY LIPIE

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach 
Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym

Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art 5c pkt 1 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. 
Dz.U. z 2015.2156) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z 8 marca 1990r. o samorządnie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2015.1515)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zamierza się  zlikwidować z końcem roku szkolnego 2015/2016 tj. z dniem 31 sierpnia 2016 
r. Szkołę Podstawową  im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem 
przedszkolnym.

2. W przypadku likwidacji Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich zapewnia się uczniom 
możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Lipiu, a wychowankom oddziału przedszkolnego 
zapewnia się możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Lipiu 
wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Lipie  do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia Śląskiego Kuratora Oświaty o zamiarze 
likwidacji oraz do wystąpienia do Śląskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski

Id: D5037BFF-715E-4FC6-BF04-9649C36EB1AA. Podpisany Strona 1



Oddział Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Razem
uczniów

Liczba
oddzia-
łów

Szkoła
Podstawowa
w Lipiu

36
uczniów

(2
oddziały
klasowe)

33
(2

oddziały
klasowe)

24
(1 oddział
klasowy)

19
(1 oddział
klasowy)

21
(1 oddział
klasowy)

25
(1

oddział
klasowy)

158 8

Szkoła
Podstawowa

w
Rębielicach
Szlacheckich

11
uczniów
(1 oddział
klasowy)

13
(oddział
łączony
kl. II-III)

9
(oddział
łączony
kl.

II-III)

6
(1 oddział
klasowy)

4
(oddział
łączony
kl.

V-VI)

4
(oddział
łączony
kl. V-VI)

47 4

Oddział Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Razem
uczniów

Liczba
oddzia-
łów

Rok szkolny
2016/2017

3 uczniów
1- Lipie

2 –Rębielice

(1 oddział
klasowy)

47
36 - L*
11 – R*

(2
oddziały
klasowy)

46
33 - L
13 - R

(2
oddziały
klasowy)

33
24- L
9- R

(2
oddziały
klasowy)

25
19 - L
6 - R

(1 oddział
klasowy)

25
21 - L
4 - R

(1
oddział
klasowy)

179 9

Rok szkolny
2017/2018

34 uczniów
31- Lipie
3–Rębielice
(2 oddziały

3
1 - L
2 - R
(1

47
36- L
11- R
(2

46
33 - L
13- R
(2

33
24 - L
9 - R
(2

25
19 - L

6 - R
(1

188 10

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015.2156) w art. 59 zezwala
organowi prowadzącemu na likwidację szkoły z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu uczniom
przez ten organ możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu.
Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
w Rębielicach Szlacheckich jest uzasadnione ze względu na małą liczbę uczniów, wymagający
remontu budynek oraz wysokie koszty utrzymania szkoły w porównaniu do liczby uczęszczających do
niej uczniów, ale przede wszystkim dobrem dzieci i polepszeniem jakości ich kształcenia.

1.Warunki w jakich uczniowie będą się uczyć po przewidywanej likwidacji szkoły.

Obwód Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich w całości włączony zostanie do
obwodu Szkoły Podstawowej w Lipiu, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu.
Prognozowana organizacja Szkoły Podstawowej w Lipiu po włączeniu obwodu Szkoły Podstawowej
w Rębielicach Szlacheckich nie pogorszy warunków nauki i nie ograniczy powszechnej dostępności
do szkoły. Przewiduje się, iż uczniowie z poszczególnych klas z SP w Rębielicach Szlacheckich
włączeni zostaną do odpowiednich oddziałów klasowych w SP w Lipiu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipiu i Rębielicach Szlacheckich w roku szkolnym
2015/2016

Przewidywana liczebność oddziałów w Szkole Podstawowej w Lipiu po włączeniu obwodu
SP w Rębielicach Szlacheckich (w oparciu o dane z SIO i z ewidencji ludności) będzie
kształtowała się następująco:
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klasowe) oddział
klasowy)

oddziały
klasowe)

oddziały
klasowe)

oddziały
klasowe)

oddział
klasowy)

Rok szkolny
2018/2019

23 uczniów
17 - Lipie
6 –Rębielice
(1 oddział
klasowy)

34
31- L
3 - R
(2

oddziały
klasowe)

3
1 - L
2 - R

(1 oddział
klasowy)

47
36 - L
11 - R
(2

oddziały
klasowe)

46
33 - L
13 - R
(2

oddziały
klasowe)

33
24- L
9 - R
(2

oddziały
klasowe)

186 10

* L - Lipie, R – Rębielice Szlacheckie

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich jest oddalona od Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego
w Lipiu o około 5 km. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu w roku szkolnym 2015/2016
przeprowadzana jest istotna modernizacja, na skutek której znacznie podwyższył się standard szkoły.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu posiada bardzo dobre warunki lokalowe oraz odpowiednią
kadrę pedagogiczną i jest w pełni gotowy na przyjęcie nowych uczniów. W większości przypadków
uczniowie z likwidowanej jednostki dołączą do istniejących klas w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Lipiu, które obecnie są niepełne.

Do oddziału przedszkolnego w Rębielicach Szlacheckich uczęszcza łącznie 9 dzieci. Są to dzieci
z różnych grup wiekowych od 3 do 7 lat. Z uwagi na organizację pracy Oddziału i bardzo małą liczbę
dzieci, uczą się one wszystkie w jednej grupie. Po likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Rębielicach
Szlacheckich dzieci będą uczęszczały do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu bądź
do innego przedszkola na terenie gminy Lipie - według wyboru rodziców, mając na względzie wolne
miejsca. Dzieci będą miały możliwość przebywania w grupie rówieśników, w których będzie
realizowany program dydaktyczny adekwatny do danej grupy wiekowej.

2. Jakość edukacji

Ze względu na malejącą sukcesywnie liczbę dzieci w Szkole Podstawowej w Rębielicach
Szlacheckich funkcjonują klasy łączone. Nie jest to korzystne dla uczniów, ponieważ nie gwarantuje
optymalnego poziomu nauczania. W małych grupach trudniej o wybijających się zdolnych uczniów, z
których inni mogliby brać przykład i dążyć do współzawodnictwa. Włączenie obwodu Szkoły
Podstawowej
w Rębielicach Szlacheckich do obwodu Szkoły Podstawowej w Lipiu będzie korzystne dla dzieci,
ponieważ pozwoli im na lepsze uspołecznienie i sprawniejsze funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.
Dzieci nie będą uczyć się w klasach łączonych. W szkole nadal będzie obowiązywał jednozmianowy
system zajęć.

Bazę lokalową ZS-P w Lipiu stanowią:

· 23 sale lekcyjne (w tym 3 multimedialne, 1 językowa),

· sala świetlicowa,

· biblioteka z czytelnią oraz ICIM,

· stołówka,

· pokój pedagoga,

· pokój do zajęć specjalistycznych,

· sala zabaw,

· gabinet pielęgniarki,

· sala gimnastyczna,

· siłownia.
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Rok Średnioroczna liczba
dzieci Szkoły
Podstawowej

Średnioroczna liczba
dzieci Oddziału
Przedszkolnego

Koszt utrzymania
1 dziecka SP

Koszt utrzymania 1
dziecka Oddziału
Przedszkolnego

2014 42 20,67 15 883,22zł 4 785,67 zł
2015 47,67 14 14 696,63zł 6 970,19 zł

Uczniowie mają do dyspozycji szafki uczniowskie przeznaczone na ubrania, obuwie zmienne i
rzeczy osobiste. Sale lekcyjne są wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, 3 tablice
multimedialne, dostęp do internetu. W szkole zainstalowany jest alarm i monitoring.

Szkoła posiada bardzo bogate zaplecze sportowo – rekreacyjne. Dla uczniów przebywających
w szkole przed zajęciami lub po ich zakończeniu, ze względu na organizację dowozu oraz ze względu
na czas pracy rodziców, organizuje się opiekę świetlicową.

3. Finanse przeznaczane w ostatnich latach na Szkołę Podstawową w Rębielicach
Szlacheckich

Koszty w przeliczeniu na 1-go ucznia

Zaplanowany budżet placówki na rok 2016 to kwota 800.806,00 zł

Dla porównania, wydatki na jedno dziecko w roku 2015 w innych placówkach przedstawiają się
następująco:

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich – 14.696,63 zł

Szkoła Podstawowa w Lindowie – 14.903,12 zł

Szkoła Podstawowa w Lipiu – 6.863,16 zł

Szkoła Podstawowa w Parzymiechach – 9.411,23 zł

Zdecydowanie maleje część subwencji oświatowej generowana przez SP w Rębielicach
Szlacheckich (w przeliczeniu na jednego ucznia) w wydatkach realnie na nią ponoszonych. Wzrasta
również koszt utrzymania oddziału przedszkolnego funkcjonującego w tej szkole.

Sytuacja demograficzna i jej tendencje na najbliższe lata nie dają podstaw do założenia, że
w najbliższym czasie może nastąpić znaczny wzrost liczby uczniów, uzasadniający zachowanie tej
szkoły. Przy małych klasach prowadzenie zajęć jest bardzo trudne, zdarzają się dni, kiedy w danej
klasie nie ma ani jednego ucznia, bądź jest 1 lub 2 dzieci. Potrzeba reorganizacji systemu szkół
podstawowych wynika również z konieczności wyrównywania szans edukacyjnych, m.in. poprzez
umożliwienie uczniom nauki w klasach odrębnych ze względu na wiek, w szkole posiadającej
odpowiednią bazę techniczną do realizacji programów nauczania, wychowania i rozwoju fizycznego
uczniów. Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich charakteryzuje się najmniejszą liczbą
uczniów ze wszystkich szkół gminy Lipie oraz negatywną perspektywą demograficzną.

Po przeniesieniu uczniów z SP w Rębielicach Szlacheckich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lipiu, optymalnie wzrosłaby liczba uczniów w istniejących oddziałach, a także konieczne byłoby
stworzenie dodatkowego 1 oddziału. W związku z powyższym koszty funkcjonowania ZS-P w Lipiu
wzrosną nieznacznie, a subwencja oświatowa, należna tej szkole, po przejściu uczniów z SP
w Rębielicach Szlacheckich, zwiększy się.

W Raporcie o Kapitale Intelektualnym Polski z 10 lipca 2008 r. przywoływano wyniki polskich
i międzynarodowych badań dotyczących wpływu liczebności klas na poprawę wyników nauczania.
Badania nie wykazują, aby wyniki uczniów były tym lepsze, im klasa jest mniejsza. Ze 112 projektów
badawczych, przeprowadzonych na całym świecie, 103 nie wykazały istotnej, pozytywnej korelacji
między ograniczeniem wielkości klasy a wynikami uczniów lub też wykazały korelację ujemną, czyli
im mniej uczniów tym słabsze wyniki nauczania. Podsumowując - badania nie wykazują, aby wyniki
uczniów były tym lepsze, im klasa jest mniejsza.

4 . Dowóz dzieci do szkoły
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Obecnie bardzo sprawnie zorganizowane jest dowożenie uczniów do szkół. Gmina posiada 2
własne autokary przeznaczone na dowóz dzieci. Likwidacja szkoły w Rębielicach Szlacheckich nie
spowoduje zasadniczego wydłużenia trasy dojazdu uczniów do szkoły. Uczniom dojeżdżającym
zapewniony zostanie bezpłatny, bezpieczny (pod opieką opiekuna) przejazd autobusem.

5. Pracownicy szkoły

Kadra pedagogiczna SP w Rębielicach Szlacheckich liczy 11 nauczycieli, w tym 7 -
dyplomowanych, 1 – mianowanego, 2 – kontraktowych, 1 – stażystę. 3 nauczycieli zatrudnionych jest
na czas określony, tj. do dnia 31 sierpnia 2016 r. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania
kilku przedmiotów, co zwiększa ich możliwości dotyczące zatrudnienia w innej szkole. W szkole jest
7,51 etatów nauczycielskich. Poza kadrą pedagogiczną zatrudnionych jest tam 3 pracowników w
wymiarze 2,25 etatu.

Likwidację Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich należy uznać za uzasadnioną ze
względu na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz w pełni uzasadnioną ekonomicznie
i organizacyjnie.
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