
UCHWAŁA NR XXXI/197/2021 
RADY GMINY LIPIE 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki na postanowienie Śląskiego Kuratora 
Oświaty w Katowicach w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału 

przedszkolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 

Rada Gminy Lipie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się wnieść zażalenie do Ministra Edukacji i Nauki na postanowienie Śląskiego 
Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie negatywnej opinii dotyczącej 
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich 
poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

2. Szczegółowe uzasadnienie zażalenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Lipie do złożenia zażalenia na opinię, o której mowa w § l do 

Ministra Edukacji Narodowej i do reprezentowania Rady Gminy Lipie w toczącym się postępowaniu 
w tej sprawie. 

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

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie 

 
 

Zbigniew Bystrzykowski 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C9A0B216-8963-4AED-A519-6D4F05AF6B7A. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXXI/197/2021 
Rady Gminy Lipie 
z dnia 25 lutego 2021 r. 

ZAŻALENIE 

na postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego  2021 r. (znak: DK-
CZ.542.3.1.2021) negatywnie opiniujące zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego 
z dniem 31 sierpnia 2021 r. (doręczone 19 lutego 2021 r.) 

Działając w imieniu Gminy Lipie, na podstawie art. 89 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r.  prawo oświatowe  (Dz. U.2020.910 t.j .) oraz uchwały Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 
2021r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki na postanowienie Śląskiego 
Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich, poprzez likwidację oddziału 
przedszkolnego w w/w szkole, 

zaskarżam przedmiotowe postanowienie w całości 
i wnoszę o: 
1) zmianę postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 2021r. i pozytywne 

zaopiniowanie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach 
Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego  z dniem 31 sierpnia 2021r. ; 

ewentualnie wnoszę o: 
2) uchylenie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie 

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki     w Rębielicach Szlacheckich 
z dniem 31 sierpnia 2021r. poprzez likwidację oddziału przedszkolnego oraz przekazanie sprawy do 
ponownego rozpatrzenia. 

Uzasadnienie  
Rada Gminy  Lipie  Uchwałą Nr XXX/190/2021 z dnia 20 stycznia 2021r.  wyraziła zamiar 

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

Śląski Kurator Oświaty w dniu 18 lutego 2021r. wydał postanowienie negatywnie opiniujące 
zamiar likwidacji w/w oddziału przedszkolnego. 

Jako jedne z wielu przyczyn likwidacji  placówki gmina wskazała: 
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. 
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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. 

Gmina wskazała również, że: 
1) w przypadku zlikwidowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich, dzieci z oddziału przedszkolnego będą mogły kontynuować 
wychowanie przedszkolne i roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym 
wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu; 

2) Gmina Lipie zapewni bezpłatny dowóz i opiekę podczas dowozu dzieciom w wieku 5 i 6 lat 
(zgodnie z obowiązkiem ustawowym) oraz jeśli będzie taka potrzeba to również dzieciom młodszym. 

3) Gmina wskazała, że z dużym prawdopodobieństwem będzie istniała możliwość zapewnienia 
miejsca pracy dla nauczyciela likwidowanego oddziału. 

Gmina ponadto wskazała, że w pełni wywiązuje się z nałożonego na nią obowiązku 
polegającego na zapewnieniu dzieciom 6-letnim możliwości realizacji rocznego przygotowania 
przedszkolnego oraz wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat. Likwidacja oddziału 
przedszkolnego w Rębielicach Szlacheckich nie wywrze skutku w postaci braku możliwości 
korzystania z w/w form wychowania, gdyż gmina zapewnia wystarczającą liczbę miejsc. 

W chwili obecnej na terenie gminy istnieją 3 przedszkola oraz 1oddział przedszkolny 
w Szkole Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich, który zamierza zlikwidować. Oddział ten 
przygotowany jest na przyjęcie 25 wychowanków w wieku 4-6 lat, jednakże w roku szkolnym 
2020/2021 do oddziału zapisanych jest łącznie zaledwie 14 dzieci. Oddział nie realizuje 
wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich. 

W czerwcu br. co najmniej 9 z 14 obecnych wychowanków zakończy roczne przygotowanie 
przedszkolne i 1 września 2021r. rozpocznie edukację w I klasie szkoły podstawowej, a tym 
samym z obecnych wychowanków zostanie tylko jedno dziecko  z rocznika 2016 ( o ile rodzice 
nie zdecydują, by ich dziecko poszło do szkoły jako 6 – latek )  oraz 4 dzieci pięcioletnich. 
Łącznie  w oddziale przedszkolnym pozostanie 5 lub 4 obecnych wychowanków.  

We wszystkich przedszkolach na terenie gminy przygotowanych jest 225 miejsc dla dzieci, 
z czego na dzień dzisiejszy zajętych jest 180 miejsc, 45 miejsc nadal pozostaje wolnych, a grupy 
pozostają niepełne. Przedszkola na terenie gminy dysponują wystarczającą liczbą miejsc, aby 
móc przyjąć dzieci z likwidowanej placówki. 

Zgodnie z informacja z portalu mapy google: 
·odległość od szkoły podstawowej w Rębielicach Szlacheckich do przedszkola w Lipiu 

wynosi 4,5 km, a czas dowozu samochodem wynosi ok. 4 minut; 
·odległość od szkoły podstawowej w Rębielicach Szlacheckich do przedszkola w Lindowie 

wynosi 2,9 km, a czas dowozu samochodem wynosi ok. 3 minut. 
·Trzecie przedszkole w Parzymiechach oddalone jest o ok.10 km, a czas dojazdu wynosi 

ok.12 minut. 
Zatem co najmniej 2 przedszkola są położone w niedalekiej odległości, gdzie czas dojazdu 

samochodem wynosi poniżej 5 minut, a nawet zakładając, że czas zbiorowego dowozu dzieci może 
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być dłuższy niż własnym samochodem, to czas na pokonanie tej drogi  nie powinien przekroczyć 
10 minut. 

Wobec tak przedstawionego stanu faktycznego Śląski Kurator Oświaty w dniu 18 lutego 
2021r. negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich. 

Z przedstawionej opinii kuratora wynika, że wydał decyzję negatywną, ponieważ jak 
twierdzi Śląski Kurator stoi na stanowisku, że większość argumentów przytoczonych przez organ 
prowadzący w związku z zamiarem likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Rębielicach Szlacheckich, nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. 

Chcąc ustosunkować się do tego stwierdzenia, w pierwszej kolejności należy podkreślić, że 
Kurator w swym twierdzeniu pisze o likwidacji szkoły, a nie likwidacji jednego oddziału 
przedszkolnego. 

Po drugie, Kurator nie pisze jakie argumenty gminy nie znalazły potwierdzenia, lakonicznie 
wskazuje jedynie, że „większość argumentów przytoczonych przez organ prowadzący w związku 
z zamiarem likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich, 
nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym”. 

Po trzecie, Kurator w żaden sposób nie wykazał, jaki materiał dowodowy zgromadził i na 
jakim materiale dowodowym oparł swą decyzję. 

W przedmiotowej opinii Kurator jedynie wskazał, że w dniu 1 lutego 2021r. pracownicy 
Kuratorium dokonali analizy warunków nauczania, wychowania i opieki w szkole w Rębielicach 
Szlacheckich oraz  wzięli udział w spotkaniach z rodzicami dzieci uczęszczających do oddziału 
przedszkolnego, radą rodziców i radą pedagogiczną i na tej podstawie Kurator wydał negatywną 
opinię w sprawie zamiaru likwidacji szkoły. Nie jest wiadomo kiedy i z iloma rodzicami 
rozmawiali przedstawiciele Kuratorium, ile głosów było przeciwnych likwidacji? Czy były głosy 
odrębne? Ponadto Kurator zebrał opinie tylko na temat likwidowanego przedszkola, a nie na temat 
przedszkola, w którym dzieci miałyby kontynuować swoją edukację. 

Zatem wskazywanie tego, jako głównego dowodu wydaje się być mało wiarygodne, 
niepotwierdzone i nie może być powodem wydania negatywnej opinii. 

Rolą Kuratora oraz MEN w procesie likwidacji szkoły jest tylko i wyłącznie, zbadanie, 
czy potrzeby edukacyjne uczniów będą zapewnione 

Potwierdza to liczne orzecznictwo, chociażby wyrok NSA z 2 sierpnia 2006 r. , z 1 grudnia 
2006 r. , Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 listopada 2006 r. , z 14 
lutego 2017 r. II SA/Wa 1226/16.- W świetle powołanego przepisu kurator oświaty (MEN) 
nie może oprzeć negatywnej opinii o zamiarze likwidacji szkoły na stwierdzeniu, że dana placówka 
pełni oprócz edukacyjnej taką bądź inną rolę, albo że zamiar jej likwidacji wywołuje protesty 
społeczne, albo że droga do domu się wydłuży o 10 czy 15 min. Rolą Kuratora oraz MEN 
w procesie likwidacji szkoły jest tylko i wyłącznie, zbadanie, czy potrzeby edukacyjne uczniów 
będą zapewnione. 

W dniu 1 lutego 2021r. Kurator dokonał analizy warunków lokalowo-dydaktycznych w obu 
szkołach ustalając, m.in. że: 

Przedszkole  w Rębielicach Szlecheckich Przedszkole w Lipiu 
Przedszkole czynne w godz. 8-13 (5h) Przedszkole czynne w godz. 7-16(9h) 
Wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat są w jednej 
grupie, w jednej sali i równocześnie ten sam 
nauczyciel realizuje podstawę programową ze 
wszystkimi dziećmi  dla 3, 4, 5 i 6 latków 

Dzieci przydzielone są do grup według wieku. 
Każda grupa ma osobnego nauczyciela, zajęcia 
dydaktyczne prowadzone są w grupach wiekowych 
w odrębnych salach. 

Dzieci z przedszkola nie mogą korzystać z Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie 
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wyżywienia (muszą przynosić swój suchy 
prowiant) 
Brak oddzielenia części szkolnej i przedszkolnej Część przedszkolna oddzielona od części szkolnej 
Wspólna łazienka dla przedszkolaków i uczniów 
klas I-III (ta sama dla 4 latka i 10 latka) 

Każda sala przedszkolna z własnym węzłem 
sanitarnym 

Szkoła niedostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Szkoła dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Śląski Kurator Oświaty, wydając zaskarżone postanowienie, w żaden sposób nie wykazał, że po 
likwidacji oddziału przedszkolnego w Rębielicach Szlacheckich potrzeby edukacyjne i wychowawcze 
przedszkolaków nie zostaną zapewnione. Gmina niezaprzeczalnie wykazała, że oferuje dzieciom 
z likwidowanego przedszkola bardzo dobre warunki w przedszkolu w Lipiu, które znajduje się 
w nowoczesnym budynku, wyposażonym w monitoring. Część przedszkolna jest oddzielona od części 
szkolnej, a dzieci mogłyby przebywać w odrębnych salach w grupach rówieśniczych,  a nie jak do tej 
pory wszystkie dzieci od 3 do 6 lat razem.  Jak Kurator słusznie wskazał, „przedszkole (przyp. 
w Lipiu), jest bogato wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Jedna z sal przedszkolnych 
wyposażona jest w tablicę multimedialną, laptop i drukarkę. W każdej z pozostałych sal znajduje się 
komputer stacjonarny. Przedszkolaki mogą korzystać ze stołówki, z sali gimnastycznej, kompleksu 
boisk ORLIK, biblioteki szkolnej, sprzętu komputerowego. Mają również dostęp do pomocy do nauki 
programowania z projektów Zaprogramuj przyszłość, Być jak Ignacy (zestaw 3 robotów Dash i 2 
roboty Dot, maty do kodowania, EduMatrix, zestawy mechatroniczne Makey-makey), pomocy do nauki 
gry w szachy (zestawy szachów, figury szachowe ogrodowe duże, szachownica ułożona z kostki 
brukowej na placu szkolnym), pomocy do edukacji dla bezpieczeństwa (mobilne miasteczko ruchu 
drogowego, fantomy). W roku szkolnym  2020/2021 w przedszkolu realizowane są innowacje Bawimy 
się w kodowanie w grupie 4 –latków oraz Gry logiczne sposobem na nudę w grupie 6 – latków”.  

Mając na uwadze tak dokonany opis, Kurator w samych superlatywach odniósł się do 
warunków, jakie proponuje przedszkole w Lipiu, wprost wskazując w uzasadnieniu swojej negatywnej 
opinii, że oferta edukacyjna, zakres realizowanych programów i innowacji, a także wyposażenie 
w sprzęt i pomoce dydaktyczne, jest niezaprzeczalnie bogatsze i bardziej urozmaicone w przedszkolu 
w Lipiu niż w likwidowanym oddziale przedszkolnym w Rębielicach Szlacheckich. Do tego Kurator 
sam wskazał, że budynek, w którym mieści się przedszkole w Lipiu, jest budynkiem nowoczesnym, po 
termomodernizacji, pozbawionym barier architektonicznych, wyposażonym w monitoring, podczas 
gdy oddział przedszkolny w Rębielicach Szlacheckich mieści się w starej szkole, która tak niedawno 
z powodu zagrożenia dla życia i zdrowia przebywających w niej osób, została czasowo wyłączona 
z użytkowania. 

Mając powyższe na uwadze z opisu Kuratora wynika, że w przypadku przeniesienia 
przedszkolaków z Rębielic Szlacheckich do przedszkola w Lipiu standard bazy lokalowo-
dydaktycznej byłby nie tylko zapewniony, ale z całą stanowczością byłby wyższy niż dotychczasowy, 
który proponuje oddział przedszkolny w Rębielicach Szlacheckich. Pomimo tego  dokonując oceny 
warunków lokalowo-dydaktycznych, Kurator postanowił wydać negatywną opinię! Dlaczego? Tego 
już nie wyjaśnił, a bynajmniej nie wskazał tego w uzasadnieniu do wydanego postanowienia. 

W orzecznictwie sądów wielokrotnie podkreślane jest, że przy wydawaniu opinii o zamiarze 
likwidacji szkoły istotna jest ocena warunków nauki oraz pobytu, jakie będą mieli uczniowie szkoły 
i dzieci w oddziale przedszkolnym po planowanych zmianach, Kurator zamiast ocenić warunki po 
dokonanych zmianach, w większości skupił się na opisie warunków, jakie mają uczniowie w SP 
w Rębielicach Szlacheckich, tym samym nie oceniając czy baza dydaktyczno-lokalowa przedszkola 
w Lipiu zapewni odpowiednią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz 
wychowania przedszkolnego. Wykazane przez gminę i potwierdzone przez Kuratora w zaskarżonym 
postanowieniu warunki, jakie mieliby mieć uczniowie szkoły i dzieci w oddziale przedszkolnym po 
planowanych zmianach, bezsprzecznie wskazują, że warunki te z pewnością nie uległyby pogorszeniu, 
a wręcz poprawiłyby się. 
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Kurator, wydając swoją opinię, przekroczył swoje kompetencje, opierając swoją opinię na 
podstawie wypowiedzi kilku rodziców, których zdaniem dzieci 3,4 i 5 - letnie zostaną pozbawione 
możliwości uczęszczania do przedszkola. Opinia ta jest subiektywną opinią rodziców i nie jest poparta 
żadnymi dowodami, zwłaszcza, że gmina wykazała, że liczba miejsc w gminnych przedszkolach, 
w tym w przedszkolu w Lipiu, jest wystarczająca, aby móc przyjąć dzieci z likwidowanego oddziału. 
Ponadto oddział przedszkolny w Rębielicach Szlacheckich nie realizuje zadania w postaci wychowania 
przedszkolnego dla dzieci 3-letnich, więc zarzut, że 3-latki zostaną pozbawione możliwości 
uczęszczania do przedszkola jest chybiony. 

Za uzasadnienie do negatywnej opinii Kurator uznał również wyrażone zaniepokojenie 
rodziców, że gmina nie złożyła zapewnienia organizacji dowozu. Nic bardziej mylnego! Gmina nie ma 
obowiązku składać takich zapewnień, gdyż obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Zgodnie 
z przepisami prawa oświatowego, gmina ma obowiązek zapewnienia dowozu dzieciom 5 i 6 - letnim, 
gdy droga do domu przekracza 3 km. Gmina nie ma obowiązku zapewnienia takiego dowozu dzieciom 
młodszym, ale zadeklarowała rozważenie dowozu dla dzieci młodszych, gdy zostanie zgłoszone takie 
zapotrzebowanie. Dowóz dzieci do szkół i przeszkoli jest praktykowany od wielu lat na terenie gminy 
i gmina ma w tym spore doświadczenie i nigdy nie unikała tego obowiązku. Kurator, jako argument 
podał również fakt, że zdaniem rodziców dowóz nie będzie korzystny dla ich dzieci, jednakże poza 
przytoczeniem subiektywnej opinii kilku osób, nie wykazał na czym ta niekorzyść miałaby polegać. 
Subiektywne odczucia, obawy rodziców czy wyrażenie przez  nich niepokoju nie mogą stanowić 
samoistnej przesłanki do wydania, a tym bardziej do uzasadnienia negatywnej opinii. 

Druga zasadnicza kwestia, a jednocześnie argument podniesiony przez gminę, to negatywne 
zmiany demograficzne na tym terenie, co skutkuje coraz mniejszą liczbą urodzeń, a tym samym małą 
liczbą dzieci uczęszczającą do oddziału przedszkolnego w Rębielicach Szlacheckich. 

Badając ten argument, Kurator dokonał jedynie analizy w perspektywie trzyletniej liczby dzieci 
zameldowanych w obwodzie szkoły podstawowej w Rębielicach Szlacheckich wskazując, że dzieci 
będzie: 

·W roku 2021/22 - 24 
·W roku 2022/23 - 28 
·W roku 2023/24 - 27 
Niestety liczby te nie mają nic wspólnego z liczbą dzieci faktycznie uczęszczających do oddziału 

przedszkolnego, ani nawet z liczbą dzieci uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkolnego 
i rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Rębielicach Szlacheckich. 
Dane, na których oparł się Kurator to łączna liczba dzieci zameldowanych, a nie liczba 
przedszkolaków oddziału przedszkolnego. Po drugie, dane te obejmują również dzieci 3-letnie, które 
zgodnie ze statutem szkoły w Rębielicach Szlacheckich, nie mogą tam korzystać z wychowania 
przedszkolnego. 

Na dzień dzisiejszy, na podstawie danych jakimi dysponuje gmina, wiemy już, że w roku 
szkolnym 2021/2022 łączna liczba dzieci 6, 5, 4 i 3-letnich zameldowanych w obwodzie szkoły  
w Rębielicach Szlacheckich, wynosi 24, dodatkowo 3 dzieci zamieszkują w obwodzie, ale nie są tam 
zameldowane. Spośród tych 27 dzieci, tylko 5 to obecni wychowankowie oddziału przedszkolnego. 
Pozostałe dzieci albo uczęszczają do innych przeszkoli, albo  nie mieszkają na terenie gminy lub 
nie korzystają z wychowania przedszkolnego, bądź jako 3-latkowie nie spełniają warunków do 
przyjęcia ich do oddziału przedszkolnego w Rębielicach Szlacheckich. 

Aż sześcioro dzieci uczęszcza już do przedszkola w Lipiu, 1 do Lindowa a 1 zapisane jest do 
przedszkola w Lindowie od września 2021, 1 do przedszkola do Działoszyna, 1 do Krzepic i 2 do 
Kłobucka. O pozostałych dzieciach organ nie ma informacji. Ponadto w chwili obecnej trwa rekrutacja 
do przedszkoli i już dostajemy sygnały o kolejnych dzieciach, które pomimo zamieszkiwania 
w bliskim sąsiedztwie oddziału przedszkolnego w Rębielicach Szlacheckich, zapisują się do innych 
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przedszkoli na terenie gminy Lipie. Powyższe wskazuje na to, że zainteresowanie rodziców 
przedszkolem w Rębielicach Szlacheckich wcale nie jest tak duże, jak wskazuje Kurator. 

Tabela pokazuje ilość dzieci w poszczególnych przedszkolach zameldownych/zamieszakałych 
w obwodzie szkoły podstawowej w Rębielicach Szlacheckich (obejmuje dzieci 3,4,5 i 6 letnie) 

Odział przedszkolny Rębielice 
Szlacheckie 

5 dzieci 1 dziecko - 2015r. 
4 dzieci - 2016r. 

Przedszkole w Lipiu 6 dzieci 3 dzieci - 2016r. 
2 dzieci – 2017r. 
1 dziecko – 2018r. 

Przedszkole w Lindowie 2 dzieci 2 dzieci – 2017r. 
Przedszkole w Krzepicach 1 dziecko 1 dziecko - 2015r. 
Przedszkole w Działoszynie 1 dziecko  1 dziecko - 2016r. 
Przedszkole w Kłobucku 2 dzieci 1 dziecko – 2016r. 

1 dziecko - 2018r. 
Dzieci 3 letnie, które nie mogą 
być przyjęte do oddziału 
przedszkolnego w Rębielicach 
Szlacheckich 

 4 dzieci -  2018 

Rekrutacja do przedszkoli jeszcze trwa i liczba dzieci, które wybiorą inne przedszkola, może 
ulec zmianie, a tym samym się zwiększyć. 

Gmina dodatkowo przeprowadziła ankietę wśród rodziców dzieci uprawnionych do korzystania 
z wychowania przedszkolnego, badającą zainteresowanie przedszkolami, w tym oddziałem 
przedszkolnym w Rębielicach Szlacheckich. Ankieta została przekazana rodzicom dzieci urodzonych 
w latach 2015, 2016, 2017, 2018 i zameldowanych/zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej 
w Rębielicach Szlacheckich. Z dostarczonych ankiet wynika, że tylko dwoje nowych dzieci, chciałoby 
od września 2021 roku, rozpocząć wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym 
w Rębielicach Szlacheckich. Zatem w sumie moglibyśmy liczyć łącznie na 7 przedszkolaków 
z roczników 2015, 2016 i 2017. 

Z wyliczeń  organu prowadzącego, dokonanych na podstawie danych, którymi gmina dysponuje, 
wynika, że z roczników 2017, 2016, 2015 we wrześniu 2021 roku do przedszkola w Rębielicach 
Szlacheckich, przy założeniu, że wszystkie pozostałe dzieci z tego terenu zostaną zapisane 
,mogłoby dołączyć jeszcze łącznie maksymalnie 3 dzieci. Więcej dzieci na tym terenie nie ma, bądź 
już uczęszczają do innych placówek. Pamiętajmy, że korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 
jest dobrowolne, a nie obowiązkowe. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby 100% dzieci uprawnionych do 
korzystania z wychowania przedszkolnego, faktycznie z niego korzystało. Dotyczy to zwłaszcza dzieci 
najmłodszych.  

Mając powyższe na uwadze, Kurator błędnie dokonał analizy liczby przedszkolaków, gdyż 
liczba dzieci zamieszkałych czy zameldowanych w obwodzie SP w Rębielicach Szlacheckich, a liczba 
dzieci korzystająca z oddziału przedszkolnego w Rębielicach Szlacheckich jest zupełnie inna. Tym 
samym nie ma podstaw do tego, aby uznać, że argument dotyczący negatywnych zmian 
demograficznych, skutkujących małą liczbą dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego 
w Rębielicach Szlacheckich  nie został wykazany. 

Kolejna kwestia to brak wyżywienia w oddziale przedszkolnym w Rębielicach Szlacheckich  
i krótki czas otwarcia oddziału przedszkolnego, podczas gdy przedszkole w Lipiu zapewnia dzieciom 
możliwość skorzystania z wyżywienia, a czas pracy przedszkola w Lipiu jest prawie dwukrotnie 
dłuższy. Z całą pewnością jest to fakt bezsporny i udowodniony oraz przyznany przez Kuratora. 
Jednakże Kurator uznał ten argument za nieudowodniony, jedynie z tych względów, że jak twierdzi 
„organizacja oddziału przedszkolnego w Rębielicach Szlacheckich odpowiada potrzebom rodziców, 
którzy nie wnioskowali do dyrektora szkoły o przedłużenie czasu pracy(….)Również przyjęta 
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w oddziale przedszkolnym organizacja dożywiania nie jest wynikiem braku możliwości, a świadomą 
decyzją rodziców”. Po pierwsze Kurator nie wskazuje ilu rodziców było takiego zdania. Po drugie 
o długości czasu pracy przedszkola decyduje organ prowadzący, a nie rodzice czy dyrektor, po trzecie 
brak organizacji dożywiania w przedszkolu jest wynikiem braku takiej  możliwości, a nie tylko 
wyboru rodziców, gdyż jak Kurator doskonale wie, kuchnia w Szkole w Rębielicach Szlacheckich jest 
od wielu lat nieczynna z powodu niespełnienia warunków stawianych przez sanepid. Po czwarte, może 
właśnie dlatego aż 12 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły w Rębielicach Szlacheckich uczęszcza 
do innych przedszkoli? Czas pracy oddziału przedszkolnego nie pozwala na to, aby wszyscy rodzice 
pracujący na etacie mogli osobiście zaprowadzać czy odbierać dzieci z przedszkola, muszą angażować 
w to osoby trzecie.  

Kurator nie podzielił również argumentu gminy o braku możliwości zastosowania podziału 
dzieci wg wieku i prowadzenia zajęć w grupach rówieśniczych, podczas gdy w przedszkolu w Lipiu 
dzieci przebywają w grupach rówieśniczych, a w likwidowanym oddziale wszystkie dzieci w wieku od 
4 do 6 lat przebywają razem. 

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym 
wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

Trudno jest uznać, że dzieci w wieku 6 i 4 są w zbliżonym wieku. Dwa czy trzy lata u takich 
dzieci to przepaść, to różnica niemal połowy ich życia. W samym statucie szkoły w § 20 pkt.4 
czytamy, że podstawową jednostką organizacyjną  jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, 
z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień. 

Mając na uwadze fakt, że w przedmiotowym oddziale przedszkolnym w jednym oddziale 
przebywają razem dzieci w wieku 4, 5 i 6 lat, ciężko jest uznać, że są one w zbliżonym wieku i budzi 
wątpliwości czy dzieci 4-letnie powinny być w jednej grupie z dziećmi 6 – letnimi. Tym bardziej, że 
na terenie gminy we wszystkich pozostałych przedszkolach zastosowany jest podział na grupy 
z uwzględnieniem tych wytycznych. 

Do tego, zgodnie ze § 20 pkt. 6 Statutu Szkoły w Rębielicach Szlacheckich, do oddziału 
przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci pięcioletnie oraz czteroletnie na pisemną prośbę rodziców 
i za zgodą dyrektora. Zgodnie z pkt.10 dzieci sześcioletnie odbywają w przedszkolu obowiązkowe 
roczne przygotowanie przedszkolne przed podjęciem nauki w szkole.  

Zgodnie ze statutem likwidowany oddział nie powinien w ogóle przyjmować  3-latków, a dzieci 
pięcioletnie i czteroletnie tylko i wyłącznie na pisemną prośbę rodziców i za zgodą dyrektora. 

Mając na uwadze powyższe, Kurator uznał, że w ocenie rodziców „ praca w grupie mieszanej 
pozytywnie wpływa na rozwój ich dzieci”.  I to stwierdzenie stało się jedną z podstaw decyzji 
o wydaniu negatywnej opinii w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Rębielicach 
Szlacheckich. Z całą stanowczością - to nie opinia kilku rodziców powinna decydować o tym, czy 
praca w grupie mieszanej pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci.  Przepisy prawa oraz statut szkoły 
wyraźnie wskazują, że w oddziale mogą być dzieci w zbliżonym wieku, a tu w jednym oddziale są 
połączone wszystkie dzieci, począwszy od  tych, które mają 4 lata po te, które mają ponad 6 lat. 
Zadaniem Kuratora było zbadanie warunków wychowawczych, dydaktycznych w oparciu 
o obowiązujące przepisy prawa, a nie w oparciu o subiektywną opinię kilku rodziców. Opinia 
rodziców jest ważna, ale nie może prowadzić do naruszenia przepisów prawa, czy mieć negatywny 
wpływ na rozwój dzieci. Jeśli można zaproponować lepsze warunki, to dlaczego z nich nie skorzystać? 

Kolejne argumenty podniesione przez gminę, a które Kurator uznał za bezzasadne to: 
1. Wysokie koszty utrzymania, które nie są możliwe do pokrycia przez otrzymane dotacje 

i subwencje oświatowe, podczas gdy inne przedszkola dysponują wolnymi miejscami; 
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2. 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. 

3. 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. 

Odnosząc się do argumentu nr 1. Kurator nie zbadał jakie są koszty utrzymania oddziału i czy 
otrzymywane subwencje i dotacje pokrywają te koszty. Kurator, uznając ten argument za bezzasadny, 
ponownie powołał się jedynie na opinię rodziców, którzy jak Kurator wskazuje, stwierdzili, że: 
„likwidacja oddziału przedszkolnego nie obniży kosztów utrzymania szkoły, gdyż sala przedszkolna jest 
częścią szkoły i nie ma oddzielnych liczników, prądu, wody, nie ma oddzielnego woźnego, sprzątaczki, 
pieca CO itp. Jeśli nauczyciel otrzyma pracę w innych placówkach (w co nie wierzymy), to również 
musi otrzymać pensję.” 

Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że  jedynie na tej podstawie Kurator uznał, 
za bezzasadny argument mówiący o tym, że utrzymanie oddziału przedszkolnego generuje wysokie 
koszty, które nie są możliwe do pokrycia przez otrzymane dotacje i subwencje oświatowe, podczas 
gdy inne przedszkola dysponują wolnymi miejscami. Same roczne wynagrodzenie nauczycieli 
uczących w tym oddziale wynosi łącznie ponad 100 tys, zł, a roczna dotacja na 1 dziecko 4 czy 5 letnie  
wynosi ok 1200zł. Rachunek jest prosty i nie potrzeba tu wyższej matematyki, aby obliczyć, że 
otrzymywane dotacje są niewystarczające, a pozostałe koszty spadają na gminę. Likwidacja etatu 
w Rębielicach Szlacheckich przyniosłaby spore i wymierne oszczędności, a zatrudnienie nauczyciela 
likwidowanego oddziału mogłoby nastąpić np. w ramach licznych nadgodzin, jakie w tej chwili są 
w ZS-P w Lipiu realizowane i są wypłacane jako godziny ponadwymiarowe. Kurator zabrania 
likwidować oddziały, każe utrzymywać oddziały łączone dla 5 czy 10 dzieci, podczas gdy 
w niedalekiej odległości istnieją gminne nieodpłatne przedszkola dysponujące wolnymi miejscami. 
Jednak Kurator nie wskazuje już za co gmina ma utrzymać oddziały. Mając powyższe na uwadze, 
Kurator w sposób bezzasadny uznał, że utrzymywanie oddziału przedszkolnego dla kilkorga dzieci  
nie generuje wysokich kosztów utrzymania, które nie są możliwe do pokrycia przez otrzymane dotacje 
i subwencje oświatowe. 

Zadaniem gminy jest racjonalne wykorzystywanie środków publicznych, a utrzymywanie 
pustych miejsc w przedszkolu i tworzenie oddziałów dla bardzo małej ilości dzieci (na tą chwilę 
wiadomo o 5 dzieciach, które będą kontynuowały wychowanie przedszkolne) jest z tym sprzeczne. 

Kuratorzy „blokują” decyzje o likwidacji szkół i nie odnoszą się do kwestii kosztów utrzymania, 
gdyż twierdzą, że to problem samorządów. Decyzja Rady Gminy jest podyktowana względami 
celowościowymi, ekonomicznymi z uwzględnieniem racjonalnego dysponowania środkami 
publicznymi, ale przede wszystkim chęcią polepszenia warunków lokalowo-edukacyjnych uczniów 
z likwidowanej podstawówki 

Kurator zanegował również argument gminy, że w szkole w Rębielicach Szlacheckich jest 
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.  

Faktem jest, że szkoła w Rębielicach Szlacheckich jest o strukturze klas I-VIII + jeden oddział 
przedszkolny. Z prostych wyliczeń wynika, że powinna dysponować co najmniej 9 salami lekcyjnymi. 
Tymczasem na parterze budynku znajduje się sala zaadoptowana na oddział przedszkolny oraz dwie 
klasy, w tym jedna przechodnia dla klas I –III. Prawdą jest, że część lekcji prowadzona jest poprzez 
łączenie oddziałów, ale w klasie I takich łączeń w większości nie wolno dokonywać, za to w klasie II 
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i III można łączyć tylko połowę zajęć, więc druga połowa powinna odbywać się osobno, jednakże 
warunki lokalowe na to nie pozwalają, bo zamiast 3 sal są 2. 

Z kolei ma piętrze znajdują się sale 4 sale lekcyjne dla klas IV-VIII w tym sala komputerowa, 
a nie jak błędnie wskazuje Kurator 5. Nie można uznać za salę pomieszczenia, gdzie są przygotowane 
miejsca dla 4 osób. Tam co  najwyżej można prowadzić zajęcia logopedyczne  czy inne indywidualne 
zajęcia z dzieckiem. Tak naprawdę  dla uczniów w szkole przeznacza się w sumie 6 sal lekcyjnych 
i salę gimnastyczną, przy założeniu, że  struktura szkoły jest 8-oddziałowa. Kurator sugeruje, że 
według jego oceny zajęcia mogą odbywać się w bibliotece,  co chyba nie należy do standardów. 
W tym miejscu można postawić pytanie, czy sam chciałby, żeby jego dziecko uczyło się w bibliotece, 
pełniącej też równocześnie funkcję czytelni.  

Mając powyższe na uwadze, gmina wykazała, że sal lekcyjnych jest mniej niż oddziałów, co 
sprawia, że konieczne jest łączenie klas, nie tylko z uwagi na małą liczebność klas, ale też z uwagi na 
niedogodne warunki lokalowe. 

Przeznaczenie sali przedszkolnej na salę lekcyjną mogłoby rozwiązać ten problem i poprawić 
warunki lokalowe uczniów. Jednakże nie wiadomo z jakich powodów Kurator uznał ten argument za 
nieprawdziwy czy nieudowodniony. 

Ostatnia kwestia to toalety. W szkole jest jedna toaleta na parterze przeznaczona dla 
przedszkolaków oraz na pietrze 1 toaleta dla chłopców, jedna dla dziewcząt i 1 dla personelu. 

Owszem, zgodnie z minimalnymi standardami, zgodnie z którymi: miska ustępowa - jedna na 
20 kobiet, a w męskich ubikacjach - jeden pisuar na 30 mężczyzn to na dzień dzisiejszy wymogi są 
spełnione. Ale nie sposób sobie wyobrazić, aby na 5 czy 10 minutowej przerwie ponad 50 dzieci 
mogło skorzystać z toalety,  gdzie jest tylko jedna dla chłopców i 1 dla dziewcząt. 

Do pozostałych argumentów gminy Kurator  nie odniósł się wcale, stwierdzając jedynie, że 
„Kurator stoi na stanowisku, że większość argumentów przytoczonych przez organ prowadzący(…)nie 
znajduje potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.” Jednakże Kurator nie wskazał 
wprost, które argumenty uznał za zasadne, a które za bezzasadne i z jakich przyczyn.   

Chcąc odnieść się do argumentacji Kuratora,  tak naprawdę należy wskazać, że w zasadzie 
jedynymi argumentami podniesionymi przez Śląskiego Kuratora Oświaty przemawiającymi za tym, że 
w jego ocenie likwidacja oddziału przedszkolnego jest bezzasadna, jest to, że stoi on na stanowisku, że 
większość argumentów podniesiona przez gminę jest bezzasadna, ale już nie wskazuje wprost, które 
argumenty i dlaczego uznał za bezzasadne. Powołuje się jedynie na subiektywne wypowiedzi 
rodziców kilkorga dzieci, z którymi się spotkał. 

Ponadto Kurator w większości nie wskazuje na własne wnioski i dowody. Odwołuje się do 
twierdzeń rodziców, z którymi się spotkał, przy założeniu, że przedstawiciele Kuratorium spotkali się 
z rodzicami obecnych  wychowanków oddziału przedszkolnego, to należy uznać, że 9/14 rodziców 
problem likwidacji oddziału przedszkolnego w ogóle nie dotyczy, gdyż ich dzieci nie będą już od 
września korzystać z tej formy wychowania, bo ich pociechy pójdą do szkoły. Po drugie Kurator 
nie jest w stanie wskazać z jakimi  i iloma rodzicami rozmawiał, może to był 1 albo 2 rodziców? 

Po trzecie, zaskakujące wydaje się to, że Kurator opiera swoją decyzję na tym, że jego 
przedstawicie spotkali się z rodzicami przedszkolaków. Jednakże Kurator nie wskazuje gdzie, kiedy i z 
jaką ilością rodziców się spotkał. Kto i kiedy zwołał takie spotkanie? Czy zostali zaproszeni wszyscy 
rodzice, czy tylko ci „wybrani”, mający negatywny stosunek do zamiaru likwidacji oddziału 
przedszkolnego? 

Jeżeli przedstawiciele Kuratorium spotkali się z rodzicami w ilości powyżej 5 osób , to czy 
naruszyli obostrzenia związane z pandemią, dotyczące zakazu gromadzenia się ludzi ? 

Nie może być argumentem to, że jakiś rodzic powiedział Kuratorowi, że rozmawiał z innymi 
rodzicami, których dzieci nie chodzą do tego przedszkola i Ci rodzice, wstępnie wypowiedzieli się, że 
chcieliby w przyszłości zapisać dziecko do przedszkola. 
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W ocenie gminy postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty ogranicza możliwość prowadzenia 
prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Lipie, a także ogranicza rolę samorządu gminnego 
w stanowieniu prawa lokalnego. 

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 
2 sierpnia 2006 r. o sygn. akt I OSK 1114/05, "opinia kuratora w sprawie likwidacji szkoły ma 
charakter rozstrzygnięcia celowego i może znajdować uzasadnienie tylko w racjach i przesłankach 
zawartych w prawie materialnym, gdyż muszą istnieć jej prawne kryteria, w przypadku zaś odmowy 
wydania pozytywnej opinii kurator powinien wskazać ustawowe podstawy swego stanowiska, dopiero 
bowiem niewykonanie lub realna groźba niewykonania przez organ prowadzący szkołę wyraźnie 
wskazanego w ustawie o systemie oświaty lub innych ustawach obowiązku, związanego 
z zapewnieniem uczniom likwidowanej szkoły wszystkich przysługujących im uprawnień, legitymuje 
do zajęcia negatywnego stanowiska".  

Podsumowując, należy podkreślić, że wyrażona opinia opiera się na dowolnych ustaleniach, 
niepopartych wyczerpującym rozpatrzeniem argumentów przedstawionych przez organ prowadzący. 
Co prawda przepisy ustawy Prawo oświatowe nie określają kryteriów opiniowania zamiaru likwidacji 
szkół, a opinia wydawana jest w ramach uznania administracyjnego, to w ocenie strony skarżącej, 
uznanie to nie może mieć charakteru dowolnego. 

W świetle wyroku WSA w Gliwicach z 10 września 2012r.  IV SA/Gl 627.12 „Argumenty opinii 
odwoływać się muszą do okoliczności, które mieszczą się w ramach sprawowanego przez kuratora 
nadzoru pedagogicznego, określonych w przytoczonych wcześniej przepisach art. 31 i art. 33 ustawy 
o systemie oświaty, w szczególności upoważniających kuratora do oceniania stanu i warunków 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli, nadzorowania 
przestrzegania praw dziecka oraz zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
wychowania i opieki".  

Organ wydający opinię przekroczył swoje uprawnienia i dokonał oceny w zakresie, do którego 
nie miał uprawnień. Ponadto dokonał dowolnej oceny  materiału dowodowego. 

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty ogranicza możliwość prowadzenia prawidłowej 
gospodarki finansowej Gminy Lipie, a także ogranicza rolę samorządu gminnego w stanowieniu prawa 
lokalnego. Ustawowa kompetencja wyrażania przez Kuratora opinii dotyczącej likwidacji szkół 
wiążącej organy samorządu terytorialnego, w zamierzeniu ustawodawcy na pewno nie miała stanowić 
ograniczenia demokracji i samorządności lokalnej. Wręcz przeciwnie, w naszej ocenie miała służyć 
utrzymaniu i promowaniu szkół nowoczesnych, rozwijających się, przyjaznych, o szerokiej ofercie 
edukacyjnej służącej rozwojowi uczniów. 

Mając na uwadze powyższe, zażalenie jest uzasadnione i zasługuje na uwzględnienie.
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