UCHWALA NR XVIII/147/20

RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2019.506 t.j. z dnia 2019.03.15 ze zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 89 ust. 1 i ust 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 t.j. z dnia 2019.06.19 ze
zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Ze względu na zaistnienie uzasadnionych miejscowych uwarunkowań, zamierza się z
dniem 31 sierpnia 2020 r. zlikwidować Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II
w Żydowie z siedzibą w Żydowie 91, 76-010 Żydowo.
§ 2. Uczniom z obwodu zlikwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki
od roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w
Polanowie i w Przedszkolu Gminnym w Polanowie.
§ 3. Obwód zlikwidowanej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie obejmował
będzie w całości miejscowości: Żydowo, Gołogóra, Kępiny, Dalimierz, Stare Wiatrowo,

Kierzkowo, Pokrzywno, Głusza, Racław, Samostrzel, Nowj · Żelibórz, Pieczyska, Stary
Żelibórz, Liszkowo, Bartlewo, Jeżewo, Chróstowo, Bagnica., Czyżewo, Lipki, Małomierz,
Zagaje, Gostkowo, Gosław, Kępiec, Kopaniec, Piaskowo, Łąkie, Pyszki.

§ 4. Zawiadamia się Bmmistrza Polanowa o zamiarze likwidacji
Jana Pawła II w Żydowie.

Szkoły

Podstawowej im.

Zobowiązuje się i upoważnia Bmmistrza Polanowa do dokonania czynności niezbędnych
do przeprowadzenia procesu likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie, w
szczególności do:

§ 5.

1. zawiadomienia o tym zamiarze co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji:
1) rodziców uczniów,
2) Zachodniopomorskiego Kuratora
2.

Oświaty

w Szczecinie,

wystąpienia

do
Zachodniopomorskiego
Kuratora
Oświaty
w
Szczecinie
z wnioskiem o wydanie stosownej opinii dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Żydowie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w

życie

z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2019.506 t.j. z dnia 2019.03.15 ze zm.) do właściwości Rady Gminy należy m.in.
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego
zarządu dotyczących: tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych
gminnych jednostek organizacyjnych.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie z siedzibą w Żydowie 91, 76-012
Żydowo, jest prowadzona przez Gminę Polanów. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 t.j. z dnia 2019.06.19 ze zm.) zadania i

kompetencje organu
w Polanowie.

prowadzącego szkołę

w zakresie jej likwidacji wykonuje Rada Miejska

Na podstawie art. 89 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U.2019.1148 tj. z dnia 2019.06.19 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, zaś
organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem zlikwidowania,
zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty,
związki zawodowe oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do
prowadzenia szkół danego typu. Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu
terytorialnego
może
zostać
zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej
opmu
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Wobec powyższego zawiadomienie z zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Żydowie z siedzibą w Żydowie 91, 76-012 Żydowo nastąpi na podstawie
niniejszej uchwały intencyjnej w nieprzekraczalnym terminie - do 29 lutego 2020 r.
Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Szkoły

Podstawowej im. Jana

Pawła

II w

Żydowie jest mała liczba dzieci oraz duże koszty utrzymania w porównaniu do liczby
uczęszczających uczniów. Od 1 września 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Żydowie funkcjonuje jako szkoła podstawowa z klasami I-III wraz z oddziałem

przedszkolnym. Łącznie od września do szkoły - razem z oddziałem przedszkolnym
uczęszcza 16 dzieci: tj. w oddziale przedszkolnym 3 dzieci, I klasa- 2 dzieci, II klasa - 5
dzieci oraz w III klasie - 6 dzieci. Z uwagi na warunki demograficzne w szkole prowadzi się
nauczanie w klasach łączonych (dotyczy: edukacji wczesnoszkolnej, religii, w-f, j.
ukraińskiego, j. niemieckiego). Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 7:30, a ostatnie
kończą o godz.12:55. W szkole zatrudnionych jest łącznie 5 nauczycieli na pełny etat.
Nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotów. Ponadto nauczyciel od j.
niemieckiego pełni również obowiązki na świetlicy -4 godzin. Zajęcia z religii to - 5 godzin.
Nauka języka ukraińskiego trwa 4 rok, jako język mniejszości narodowej (3 godziny
tygodniowo). Po likwidacji szkoły 1 nauczyciel znajdzie zatrudnienie w edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pozostali nauczyciele otrzymają wypowiedzenie do końca
maja 2020 r„ oraz odprawy. Szacowana kwota odpraw dla 4 nauczycieli (w tym dodatkowa
odprawa emerytalna) to ok 124 500 zł. Wśród pracowników niepedagogicznych - jedna osoba
posiada prawa emerytalne (sprzątaczka, odprawa emerytalna 18 720 zł), natomiast osoba
zatrudniona na Yz etatu w sekretariacie oraz konserwator - 1 etat otrzymają wypowiedzenie
zgodnie z Kodeksem Pracy.
Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie w roku szkolnym 2019/2020
dojeżdża 4 dzieci: 3 z Gołogóry oraz 1 z Głuszy. Dzieci dojeżdżające, korzystają ze świetlicy.
Po likwidacji szkoły dowozy/odwozy zostaną wydłużone o 10-15 minut na dojazd uczniów

dydaktyczne i klasopracownie oraz posiada bogatą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.
Przeniesienie 7 uczniów (kl. 1-0,kl. 11-2, kl. 111-5) do równoległych klas w SP Polanów - nie
spowoduje pogorszenia warunków dla uczniów, ani zmian organizacyjnych (np. konieczności
tworzenia dodatkowych oddziałów w SP Polanów). Po przeniesieniu, łączna liczba uczniów
będzie wynosiła dla kl. I - 44 , kl. 11-40, kl. III -49, czyli średnia liczba uczniów w oddziale
będzie wynosić kl. I- 22, kl. 11-20, kl. 111-24-25.

Prognoza demograficzna uczniów Gminy Polanów na rok szkolny 2020/2021
Klasa

Ilość

dzieci
w SP
Polanów

Ilość

dzieci
W Fili

Nacław

Il ość

Ilość

dzieci
w SP

dzieci
w SP
Bukowo

Żydowo

Ilość

dzieci

RAZEM

Poniżej

"O"

no11
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
Razem

87 +25
39
44
38
44
55
27
79
68
65
546+ 25

7+2
8
9
6
7

1+1
2

37 + 2

10 +1

o
2
5

1+2 96 + 30
6
55
10
63
9
55
7
63
10
65
14
41
12
91
68
65
69 +2
662 +30

Średnia i lo ść dzieci nowo przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego z
danego
rocznika, urodzonych w Gminie Polanów wynosi ok 25% w danym roku kalendarzowym.

Likwidacja S zkoły Podstawowej w Żydowie spowod uj e zmniejszen ie wydatków bieżących
na gminną oświatę. Obecnie koszt utrzymania 1 oddziału w szkole - pod kątem wynagrodzeó.
i pochodnych (bez kosztów stałych) to ok. 106 tys. zł. Koszt utrzymania 1 ucznia w Szkole
Podstawowej w Żydowie jest najwyższy w porównaniu do innych placówek oświatowych w
Gminie Polanów i wynosi w SP Żydowo - ok 32 tys. zł, SP- Bukowo - ok 15 tys. zł, SP
Polanów- ok 16 tys. zł. Przekształcenie placówki oświatowej w Żydowi e spowod uj e
prognozowany wzrost kosztów dowozów szko lnych dla 13 uczniów o 1235 zł miesięcznie.
Reasumując. Likwidacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie spowodowana
jest niżem demograficznym, małą l iczbą uczniów uczęszczających do szkoły, formułą
funkcjonowania oddziałów (klasy łączone) , strukturą zatrudnienia nauczycieli, a także
decyzją o wyborze innej placówki oświatowej (np. w Polanowie lub w Przytocku)
podejmowaną przez miejscowych rodziców. Analiza demograficzna całego obwodu
szkolnego zachowuje tendencje spadkową. Wobec faktu, że subwencja oświatowa „kroczy za
uczniem", koszty utrzymania jednego oddział u , a w tym kształcenia ucznia są tu dwa razy
wyższe niż w innych placówkach Gminy Polanów. Mając na uwadze każdego ucznia, ale i też
całą społeczność uczniowską Gminy Polanów (602 uczniów + 215 dzi i przedszkolnych)
zasadnym j est podjęcie takiej decyzji.
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