
Projekt

z dnia  25 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej.

Na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2017 r. Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Dąbrówce Górnej o strukturze organizacyjnej klas IV-VI. 

§ 2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się kontynuowanie nauki w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Rogowie Opolskim. 

§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Krapkowic do dokonania czynności niezbędnych 
do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców 
uczniów i Opolskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Opolskiego Kuratora Oświaty i właściwych 
organizacji związkowych w celu uzyskania opinii w sprawie likwidacji szkoły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Krapkowice oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach.  

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 ze zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ
prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej
szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed
terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów właściwego kuratora
oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół
danego typu.

Likwidacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej wiąże się projektem planu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo
oświatowe.

W dniu 18 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Krapkowicach podjęła Uchwałę Nr XXIV/298/2017 Rady
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Projekt nie przewiduje funkcjonowania
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej od dnia 1 września 2017 r.

Obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Górnej wchodzi w skład Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim. Obejmuje klasy IV – VI szkoły podstawowej.

W Zespole znajduje się również Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rogowie
Opolskim obejmująca klasy I – III szkoły podstawowej, która od 1 września 2017 r. przekształci się
w ośmioletnią szkołę podstawową z klasami I – VIII. Szkoła funkcjonować będzie w dwóch budynkach
szkolnych:

·I budynek szkolny w Rogowie Opolskim, ul. Chrobrego 15, w którym znajdują się 4 sale lekcyjne,

·II budynek szkolny w Dąbrówce Górnej, ul. Opolska 64, w którym znajdują się 4 sale lekcyjne.

Odległość pomiędzy budynkami szkolnymi wynosi 1700 m.

W roku szkolnym 2016/2017 liczba uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce Górnej
wg stanu na dzień 30 września 2016 r. wynosiła:

Klasa IV – 15 uczniów,

Klasa V – 16 uczniów,

Klasa VI – 11 uczniów.

(Źródło: Sprawozdanie w Systemie Informacji Oświatowej – stan na dzień 30.09.2016 r.)

Po likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej Gmina Krapkowice zapewni uczniom
ze zlikwidowanej placówki możliwość realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Rogowie Opolskim. Nie spowoduje to pogorszenia warunków nauki, ponieważ
zajęcia edukacyjne i świetlicowe realizowane będą w budynku po Szkole Podstawowej w Dąbrówce Górnej.

Obecnie do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej uczęszczają uczniowie z trzech
miejscowości: Dąbrówka Górna, Rogów Opolski, Gwoździce. Uczniowie są dowożeni do szkoły gimbusem
szkolnym wraz z zapewnieniem opieki. Po zlikwidowaniu szkoły uczniowie nadal będą mieć zapewniony
dowóz do budynku szkolnego w Dąbrówce Górnej wraz z opiekunami. Ponadto uczniowie zostaną objęci
opieką w świetlicy szkolnej na czas oczekiwania na autobus.

W roku szkolnym 2016/2017 w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim jest
zatrudnionych 16 nauczycieli, z tego na pełnym etacie 15 osób, 1 osoba pracuje na niepełnym etacie.
Z liczby zatrudnionych nauczycieli - 6 osób to nauczyciele dyplomowani, 6 osób - mianowani, 4 -
kontraktowi. W latach 2017  - 2019 w Zespole nastąpi zwiększenie o 2 oddziały w związku
z przekształceniem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Opolskim w szkołę
ośmioletnią, co wiąże się z dodatkowymi godzinami pracy dla nauczycieli.

Podjęcie przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce Górnej jest niezbędne w terminie umożliwiającym przekazanie informacji
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Opolskiemu Kuratorowi Oświaty i właściwym organizacjom związkowym celem wyrażenia opinii
oraz zapoznania z treścią uchwały rodziców uczniów.

Przedmiotowa uchwała wyraża zamiar likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej.
Ostateczna decyzja o likwidacji placówki wymagać będzie odrębnej uchwały Rady Miejskiej
w Krapkowicach.
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