
UCHWAŁA NR XXX/190/2021 
RADY GMINY LIPIE 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2020.713 t.j. z późn.zm.) art. 89 ust. 1 i 9 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j. z późn.zm.) 

Rada Gminy Lipie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Podejmuje się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 r. Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

2. Wychowankom likwidowanego oddziału przedszkolnego zapewnia się możliwość realizacji 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i wychowania przedszkolnego w Publicznym 
przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Lipiu. 

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy  Lipie do dokonania czynności wynikających 
z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia 
Szkoły w sposób wskazany w §1, a w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Szkoły 
Śląskiego Kuratora Oświaty, rodziców, a także do wystąpienia do Śląskiego Kuratora Oświaty o opinię 
w sprawie przekształcenia Szkoły. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie 

 
 

Zbigniew Bystrzykowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/190/2021 
Rady Gminy Lipie 
z dnia 20 stycznia 2021 r. 

Uzasadnienie  

Oddział przedszkolny jest częścią szkoły podstawowej, dlatego też jego likwidacja związana jest 
z przekształceniem jednostki organizacyjnej jaką jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Rębielicach Szlacheckich. Likwidacja oddziału przedszkolnego powoduje zmiany w strukturze 
organizacyjnej szkoły, w której ten oddział funkcjonuje, dlatego do przekształcenia stosuje się 
przepisy ustawy o prawo oświatowe dotyczące likwidacji szkoły. Tego rodzaju zmiana stanowi 
przekształcenie szkoły. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego oddział przedszkolny może zostać 
zlikwidowany z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten 
organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej placówce publicznej tego samego typu. 
Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, 
zawiadomić o zamiarze likwidacji oddziału przedszkolnego w szkole: rodziców uczniów, właściwego 
kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. 

Powodami likwidacji oddziału przedszkolnego działającego w Szkole Podstawowej 
w Rębielicach Szlacheckich są m.in.: 

1. Negatywne zmiany demograficzne na tym terenie, co skutkuje coraz mniejszą liczbą urodzeń, 
a tym samym małą liczbą dzieci uczęszczającą do oddziału przedszkolnego. 

2. Wysokie koszty utrzymania oddziału przedszkolnego, które nie są możliwe do pokrycia przez 
otrzymywane dotacje i subwencje oświatowe, podczas gdy inne przedszkola na terenie gminy dysponują 
wolnymi i niewykorzystanymi miejscami. 

3. Brak możliwości zastosowania podziału dzieci wg wieku i prowadzenia zajęć w grupach 
rówieśniczych. 

4. Niewystarczająca liczba sal lekcyjnych w szkole. Liczba sal przeznaczonych dla uczniów szkoły 
podstawowej jest mniejsza niż liczba oddziałów, co wymusza łączenie oddziałów z różnych roczników, 
a sala w której mieści się oddział przedszkolny zostanie zaadoptowana na salę lekcyjną dla uczniów 
szkoły podstawowej. 

5. Brak wystarczającej ilości toalet dla uczniów szkoły podstawowej- toaleta z której korzystają 
dzieci oddziału przedszkolnego zostanie przeznaczona dla uczniów klas młodszych mających zajęcia na 
parterze szkoły. 

6. Krótki czas otwarcia przedszkola i brak możliwości zapewnienia wyżywienia. 

7. Brak wykorzystania miejsc w innych przedszkolach na terenie gminy. 

8. Chęć polepszenia warunków dzieciom z likwidowanego oddziału przedszkolnego poprzez 
zapewnienie możliwości kontynuacji nauki w przedszkolu znajdującym się w nowoczesnym, 
wyremontowanym budynku. 

Po likwidacji oddziału przedszkolnego zapewnia się dzieciom ze zlikwidowanego oddziału 
możliwość kontynuowania nauki w publicznym przedszkolu w Lipiu wchodzącym w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu. 

Jednym z celów likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich, jest konieczność dostosowania sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipie, do realnych 
potrzeb z uwzględnieniem racjonalnego dysponowania finansami publicznymi, a także poprawa 
warunków lokalowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich oraz 
zapewnienie lepszych warunków dla przedszkolaków z likwidowanej placówki. 
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Zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe art. 31 ust. 4 Dziecko w wieku 6 lat jest 
obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Art. 31 ust. 6. Stanowi, że 
Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dalej 
w ustępie 8 i 9 czytamy, że Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 4, 
oraz realizacji prawa, o którym mowa w ust. 6, jest zadaniem własnym gminy. Zadanie, o którym 
mowa w ust. 8, jest wykonywane przez gminę przez zapewnienie dziecku możliwości korzystania 
z wychowania przedszkolnego w: 

1) publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub 
publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, lub 

2) publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub 
publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną osobę prawną lub 
osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub 

3) niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 17 ust. 1   ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych, oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 
ust. 1   ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, lub niepublicznej innej formie wychowania 
przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 
położonych na obszarze gminy. 

Gmina Lipie realizuje nałożony na nią obowiązek, poprzez zapewnienie miejsc dla dzieci 
w wieku 3-6 lat w przedszkolu w Lipiu, w przedszkolu w Parzymiechach, w przedszkolu 
w Lindowie oraz w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Rębielicach 
Szlacheckich. W przypadku likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej 
w Rębielicach Szlacheckich gmina nadal będzie wykonywała nałożony na nią obowiązek poprzez 
umożliwienie dzieciom korzystania z wychowania przedszkolnego i rocznego przygotowania 
przedszkolnego w jednym z trzech pozostałych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy 
Lipie. 

W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole w Lipiu zapewnia 100 miejsc dla przedszkolaków, 
z czego zajęte na chwilę obecną są 82 miejsca w tym przez troje dzieci z obwodu szkoły 
w Rębielicach Szlacheckich. Przedszkole nadal dysponuje 18 wolnymi miejscami. 

W przedszkolu w Parzymiechach obecnie z uwagi na zmniejszającą się liczbę dzieci liczba 
grup została ograniczona z 3 do 2 i nadal pozostają wolne miejsca w tym przedszkolu (obecnie jest 
49 dzieci). 

W przedszkolu w Lindowie utworzone są 2 grupy, które łącznie liczą 35 osób, a tym samym 
15 miejsc pozostaje niewykorzystanych. Do oddziału przedszkolnego w Rębielicach Szlacheckich 
zapisanych jest 14 dzieci - 11 miejsc pozostaje niewykorzystane. Tym samym gmina zapewnia 
225 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z czego 45 miejsc pozostaje wolne, co 
więcej w razie konieczności istnieje możliwość zwiększenia liczby oddziałów w ZSP 
w Parzymiechach i w ZSP w Lipiu. 

Od 1 września 2021 roku zamierza się przekształcić Szkołę Podstawową w Rębielicach 
Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

Do oddziału przedszkolnego w Rębielicach Szlacheckich w roku szkolnym 2020/2021 
zapisanych jest łącznie 14 dzieci. 

3 latki (2017) brak 
4 latki (2016) 4 
5 latki (2015) 1 
6 latki (2014) 9 
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We wrześniu 2021r. co najmniej 9 z 14 przedszkolaków pójdzie do szkoły do 1 klasy. 
Z obecnych przedszkolaków zostanie maksymalnie 5 dzieci. 

Z danych demograficznych jakimi dysponuje gmina – ilości osób zameldowanych, wynika, że 
w obwodzie Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich, liczba dzieci, w kolejnych latach 
przedstawia się następująco: 

 
 

Rok urodzenia 

 
 

Liczba 
urodzin/zameldowań 

Liczba dzieci 
uczęszczająca do 

oddziału 
przedszkolnego w 

Rębielicach 
Szlacheckich 

Liczba dzieci 
uczęszczająca do 

przedszkola w Lipiu 

2015 1  1  
2016 8  4 1 
2017 9  0 1 
2018 6 0 1 
2019 5 Nie dotyczy Nie dotyczy 
2020 7 Nie dotyczy Nie dotyczy 

Z powyższych danych wynika, że nie można spodziewać się nagłego i znacznego zwiększenia 
liczby dzieci w oddziale przedszkolnym przy SP w Rębielicach Szlacheckich, a gmina jest w stanie 
zapewnić miejsce dla tych dzieci w innych placówkach przedszkolnych na terenie gminy. 

Na uwagę zasługuje fakt, że koszty utrzymania oddziału przedszkolnego są bardzo wysokie, 
a otrzymywana na ten cel subwencja oświatowa i dotacja nie jest w stanie pokryć nawet 
wynagrodzenia zatrudnionego w placówce nauczyciela, nie mówiąc już o innych wydatkach 
i nakładach koniecznych jakie ponosi gmina w związku utrzymaniem oddziału. Roczna subwencja 
oświatowa na dzieci 6 letnie wynosi obecnie ok.6 tys zł, dotacja na każdego przedszkola w wieku 3-5 
lat wynosi ok. 1400 zł. Reszta kosztów pokrywana jest z budżetu gminy. Biorąc pod uwagę fakt, że 
w przyszłym roku w oddziale przedszkolnym nie będzie 6 latków (bądź będzie tylko 1), otrzymane 
roczne subwencje i dotacje z trudem wystarczą na zapłatę 3-4 miesięcznego wynagrodzenia dla 
1 nauczyciela, a resztę kosztów musiałaby znów pokryć gmina. 

Nie sposób też pominąć faktu, że oddział przedszkolny przy SP w Rębielicach Szlacheckich 
czynny jest zaledwie przez 5 godzin dziennie, tj. w godzinach 8-13, podczas gdy przedszkole w Lipiu 
czynne jest aż 9 godzin – od 7.00 do 16.00. W przedszkolu w Rębielicach Szlacheckich nie ma 
możliwości korzystania z wyżywienia (dzieci muszą przynosić swój prowiant), natomiast 
w przedszkolu w Lipiu dzieci mogą korzystać z całodziennego wyżywienia. Co ważne, dzieci których 
rodziców nie stać na wyżywienie mogą zjeść każdego dnia ciepły posiłek (pomoc w dożywianiu we 
współpracy z GOPS-em), a w szkole w Rębielicach Szlacheckich brak jest takiej możliwości. 
W dalszej kolejności nie można pominąć faktu, że w oddziale przedszkolnym w Rębielicach 
Szlacheckich wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat przebywają razem w jednej sali (grupa łączona) co 
nie sprzyja, bądź znacznie utrudnia realizację podstawy programowej, natomiast przedszkolaki 
z przedszkola w Lipiu podzielone są na 4 grupy wiekowe i każda z grup wiekowych uczy się 
i przebywa w osobnych salach oraz realizuje program dostosowany do danej grupy wiekowej. Do tego 
placówka w Lipiu jest doskonale wyposażona i posiada nowoczesny plac zabaw. 

Kolejnym powodem likwidacji placówki jest niewystarczająca liczba sal lekcyjnych dla uczniów 
szkoły podstawowej w Rębielicach Szlacheckich, co wymusza łączenie kilku klas z różnych 
roczników w jednej sali. Na parterze budynku znajduje się sala w której przebywają przedszkolaki 
oraz dwie sale w tym jedna  przechodnia dla klas I-III. Sam fakt, że sala jest przechodnia stanowi dużą 
niedogodność - dzieci spóźniają się na lekcje, wychodzą w trakcie zajęć do toalety, a tym samym 
przeszkadzają uczniom uczącym się w sali przechodniej. Ponadto sale dla uczniów klas I-III są tylko 
dwie, a oddziały trzy. Likwidując oddział przedszkolny sala zostanie przeznaczona dla uczniów szkoły 
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podstawowej, co znacznie poprawi warunki do nauki. Dzieci z klas młodszych zyskają też toaletę na 
parterze. 

Podjęte działania podyktowane są nie tylko względami ekonomicznymi, lecz przede wszystkim 
koniecznością poprawy warunków do nauki dla uczniów szkoły podstawowej. 

Likwidacja oddziału przedszkolnego nie ograniczy dostępu dzieci do przedszkola, gdyż gmina 
dysponuję wieloma niewykorzystanymi miejscami w sąsiednich placówkach na terenie gminy 
i gwarantuje miejsce w przedszkolu dla dzieci z likwidowanego oddziału. Likwidacja oddziału 
pozwoli na pełniejsze wykorzystanie stworzonych miejsc w przedszkolach  oraz racjonalne 
dysponowanie środkami publicznymi. 

Jest wysoce prawdopodobne, że nauczycielowi przedszkola uda się zapewnić pracę w innych 
placówkach na terenie gminy. Co więcej w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na dowóz do 
przedszkola w Lipiu, gmina rozważa możliwość uruchomienia dowozów na tym odcinku.
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