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Rady Gminy Czermin

z dnia 23 grudnir 2019 roku

w sprawic zamiaru likwidrcji szkoły Podstawowej im. Anny Jcnke w ziempniowie

Na podstawię ań. l8 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz.I). z20l9 r. s06 zF zri.) i art.89 ust' l i 3 w związku z aft.29 ust. l pkt l
ustawy z dnia 14 grudnia 20l6 r. _ Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z2019 t.' poz. |148 zŁ Tn.),
Rada cminy Czermin uchwala, co następuje:

s l. l. zamierza się z dniem 3l sieĘnia 2020 rcku dokonać likwidacji SzJ<Ą Podstawowej
im' Anny Jęnke w Ziempniowie o stn'<furze organizacyjnej kl. I-MII z oddziałem
przedszkolnym.

2. Uczniom zlikwidowanej SzkĄ' o której mowa w ust. l, zostani€ zapewniona
możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w otałęży.

$ 2. żbowiązuje się i upowaźnia Wójta Gminy czermin do:

1) poinformowania o zAfiiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke
w Ziernpniowie,

a) Ro&iców uczniów szkoły Podstawowej im. Anny Jenkę w ziempniowie,

b) PodkarpackiegoKuratoraoświaty'

2) wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora oświaty o opinię w sprawie likwidacji
SzkĄ Podstawowej im. Anny Jenke w ziempniowie.

s 3. wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy czermin.

s 4. Uchwała wchodzi w żrycie z dniem podjęcia.
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Uz&$adlienie do wniosku o Y.ydanie opinii w spra}vie zamirru likwidacji szkoły Podstawovej
im Allny Jenłe w ziempniowie

Zgodnie z ań. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 gnrdnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t. j. Dz. v' 220|9 t. poz. 1148 ze zrrr.) szkoła publiczna możr, być zlikwidowana z końcem roku
szkolnego ptznz organ prowadzący szkołę, po zapełnieniu pr":Ez tęn olłan uczrriom możliwości
kontJmuowania nauki w imej szkole publicznej tego samego typu. olgan prowadzący jest
obowiązann co najrmiej na 6 miesięcy przed terminem |ikwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji
szkoĘ rodziców uczniów i właściwego kuraton oświaty. szkoła publiczna prowadzona pnez
jednostkę samorządu ter'tolialnego może zostń zlikwidowana po uzyskaniu pozytyrvnej ópinii
kuratora oświary.

Zasadnlcą"m powodem podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej
im. Anny Jenke w Ziempniowie jest ńękorzystna sytuacja demogafic^ą polegająca na spadku
wskaźrika rrrodzeń orźu prccesy migacyjne' których bezpośrcdnim skutkiem jest mała ilość dzięci
tlczęszcza1ących do przedmiotowej SzkĄ. Wskazana s}tuacja ma swoje dalsze negat}.rł!ę
konsekwencje w postaci niemożności zapewnienia uczniom Szkoły optymalnych warunków
nawzanĘ związarrych m.in. z koniecanością prowadzenia zajęć edukacyjnych w mĄcĘ
kilkuosobowych gupach klasorłych, będących klasami łączonyni' co zrracąco redukuje możliwości
indywidualnej pmcy nauczyciela z lcania4 która to kwestia lchoóz| za główny afut Łw. małych
szkoł.

Czynnikiem uzasadniając}łn podjęcie decyzji w sprawie likwidacji Szkoły, są również
wysokie kosztyjej utrzymania w stosunku do liczby llcąszłzającycll do niej dzieci. Znacący wysiłek
finansowy budżefu Panstwa i budżefu Gminy, skierowany na ńrnkcjonowanie p']zedmiotowej szkoły
nie znajduje widocznego odzwierciedlenia w ląszych wyrrikach edukacyjnych i wychowawczych jej
uczriów, w pońwnaniu do wychowanków irmych szkół z terenu Gminy, gdzie nakład finansowy na
ksaałcęńe jednego ucania jęst afucząao ńzszy. Wskazana sytuacja czyni zasatlnym pyanie
o celowość i gospodamość dyspoDowania śrcdkami publicanymi w tym zakręsie.

wyfki badań' prowadzonych wśńd uczniów klas I-I dowodzą że stosunkowo najlepsze
warunki rozwojowe stwarzają średnio liczne grupy klasowe' licące w badaniach od |4 do 2't
uczniów. w gupie tej najwięcej lodzajów potrzeb społecanych jęst zaspokojonych na optynalnym
i umiarkowan}rrr poziomie, a najmniej na poźomie ńskim. w ogóle nie wysłępuje słabę lub
umiarkowane niezaspokojenie potrzeb. Podstawową wadq klss malo ticznych - do 13 uczniów - jest
zbyt mala liczba kolegów i koleźanek Potrzeby przynależności do grupy w nrjmniej licznych
klasach nie s{ zaspokojon€ nr optyma|nym poziomi€' tak jak większość innych potrzeb
spoleczDych uczniów małych szkól. Male grupy klasowe są ł?rawdzie korŻystn€ dlr
indywidualizacji prlcy z dzioómi' ale dla moźliwości organŁowania Ęcia spolecznego w klasie
stwarzrją już warunki niekorz1rstnc wyniki badari ukazują potrzeĘ kontat1ów z rówieśnikami
jako najwałniejsą w hierarchii subieĘwnych potrzęb społecznych uczrriów klas t-I ,
potwierdzając tym samym wcześniejsze ustalenia badawczę na t€mat zrraczenia dążności do
gnrpowania się w tyrn wieku szkolnyn. Potzęba prłTalezności do gnrpy około 9 - lo rcku zycia
osiąga bowiem swoje maksimum na przestrzoni całego zycia ludzkięgo. w mało liczrrej klasie
następuję zatracenio pożomu rywalizacji, satysfakcji i pawidłowych rclacji między uczniami.
Bardziej liczebne klasy pozwalają natomiast na nawiązanie przyjaźli, naukę funkcjonowania i pracy
w grupie.
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w Raporcie o Kapitale Intelektualnym Polski z 10 lipca 2008 r. przyrvĄwano wyriki
polskich i międzynarodowycb badan dotycących \łpłrrvu licz€bności klas na poprawę wyników

nauczarria. Badania te nie wykazują aby wyniki uczniów były tym lepsze, im klasa jest mniejsza. Ze

l12 projektów badawczych przeprowadzonych Da cał}m świecie, l03 nie wykazały istotnej

pozytylvnej korelacji między ograniczeniem wielkości klasy a wynikami uczrriów, lub też wykazały

korelację ujemną.

Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w ziempniowią o struliturŻe organizacyjnej ośmioletrriej

szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, posiada obecnie 6-cio oddziałową stukfuĘ. Liczbę

uczniów w poszczególnych rocznikach' wedfug stanu na dzien 30 wTześnia 2019 roku (dłne

z systemu Informacji oświatowej), plzedstawia tabela nr 1.

Tabelą nr 1. Liczba uczniór, w sP zien pniów 1,g slĄnu na dzień 30 wĘeśnia 2019 l.

Lp. Nazw. szkoły
Liczb!

oddziqlóv

Liczb.
ucz!iów
w śzkole

Liczbr uczniów w poszczagólBych
oddź.hcb

II III w VI VII

t.
Szkola Podrtewowr
im. Ariy Jenke
rł Ziempnlowie

ó 23 s 3 5 4 3 3

z wwyższej tabeli \łTniką żr zaden odzial klasowy funkcjonujący w ramach struktury

organizacyjnej SzkoĘ nie za|icza się do lajkorąstniejszej pod względem zapewnienia optymalnych

warunków rozwoju dzieckĄ średnio licznej grupy klasowej liczącej od 14 do 27 ucaniów. wszystkię

oddziały zalic?.Źiją się do klas mało licznych' w szkole jest zolganizowanę nauczanie w klasach

lączonych zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra Enukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie szczegółowęj olganizacji publicanych szkół i publicznych pŻedszkoli (Dz. v. z 2019 l,
poz. 5o2), Zgłdnie z $ 13 ust' 2 i ust.3 w klasach II i lll co najmniej połowę wymiaru godzin

obowiązkowych zźjęó edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edŃacji plastycznej

i wychowania frzyczl|ęgo, prowadzi się &z łęzenia tych klas z innymi klasami oraz w klasach

IV'VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem

muzyki, plastyki i wychowania fr4cił\ęgo, prowadzi się bez lryzenia tych klas z innymi klasami.

W Szkole Podstawowej w Ziempńowie łączone są: ld. u z III, kl. IVzVikl.VIzVII.

Według danych pochodzących z Ewidencji Ludności cminy Czemin, liczba dzieci

uodzonych w latach 2013 - 2oo5 w obwodzie szkoty, podlegających obowiąkowemu przygoto_

waniu prŻedszkolnemu i obowiązkowi sztolnemu wynosi ó9, z cze9o w szkole obowiązek ten

realizuje tylko 23 uczltiów. Dane przedstawia labela N 2.

Tabela nr 2. Dzieci urodaone v lar*ch 2013-2005 należqce do obwodu sP N' ziempniowie

tp,
Rot ułod'ad. dd.ct mls zot tJtl t0r0 ang 2rnt atr 2lnó t005

RAZEM
LLaa I tr m IV vl vtt vm

t. 3 1 l2 10 t3 5 ó 7 ó 69

Uc'4suir.y do sP zl.Dpliów 5 3 5 4 3 J ż3

3. 3 3 I I 3 l9
4. 2

5. I I

6. SP Ot.lC I Ż 4

7. sP s|!pi..Gńl!. seu.itr I I 2

a. Ni. aEi.ełlti i a rńlict 2 2 7 t7
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Sytuację demograficzrą w postaci liczby urodzo[ych dzieci w obwodzie szkolnym SP
Ziempniów, w Iatach 20l3-20t8, przedstąwia tabela nr 3 dane urodzeń dzieci pochodzą
z Ewid€ncji ludności Gminy Czermin, a dane realizacji wychowania przedszkolnego - od dytełtoów
szkół' W wierszu 2 poniższej tabeli podano rok szkolnn w któryłn dzid z dalego rocznika trafią do
klasy I Szkoły zrk]adająa' żr dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkotnych przy
szkołach podstawowych pozostaną w tych jędnostkach, w których obecnie kontynuują wychowanie
przedszkolne, porueważ z dośńadczenia lal ubiegłych wyDiką że dzieci zaz*ryczaj kontynuują
obowiązek szkolny w placówce, w której rozpoc4łrały wychowanie przedszkolne.

Tabela nr 3' Liczba dziłci urodzonych w obwodzie SP w Ziempniowie

Lp. Rok Erodzalt
dzieckr 2013 2014 2015 2016 2017 20rt RAAM

t.

sP zetr'P.lół
3 3 1 t0 6 5 34

ZLeo,
I I 3 1

sP Br.ń t Ż I 4

sP ot'ł.ż 2 t 3
SP Slupiec G'ninr I I I I 4

I I

I I 2
I 2 1 4

Bdl rediawrć
2 2 2 3 9

lo.tl I w rd(! 2020n021 20nn0r, 2022t20'3 żt)3l2nA żtut2i2s Ż02sl2oŻ6 łL rvl
Jak wi&ć z w*yŻs4ah danych' opisana s}łuacja w zalcesię liczebności od&iałów

klasowych w Szkole w najbliżsŻych latach nie ulegnie znacącej zrrrianie.

Poniżęj, w tab€li nr 4 przedstawiona została prognozowana |iczba dzieci w obwodzie Szkoły
Podstawowej w Zionpniowie, uwzględniająca uwarunkowania demografrczne w kolejnych latach
szkolnych. Liczbę dzieci dla roku szkollego 202ol2o2l w wierszu ff l' okęślono zakładając, ze do
kl. I szkoĘ podstawowej będą llcąszczały dzieci realizujące obęcnie roczne obowiqzkowe
prŻygotowanie przedszkolne, gdzie do oddziafu ,,0" w loku szkolnym 2019/2020 nie vczęszczz uti
jedno dziecko (dane ż t&beli 3). Liczbę uczrriów kl. I Szkoły w kolejnych latach przyjęto w oparciu
o darre z Ewidencji Ludności Gminy.

Tabela 4' Pfognozowąng liczbą dzieci w obwodzie SP w Ziempniowie w koĘnych lłtach

lp. sŻkoł3
Llc'b. dzi€cl w roku szkolnvm

?nżonn I 2021t2022 2022n023 20Bntu 2024t202t 2025no2ś

szko|. Podsa.łow. w ziempniowi. (Przy
aloż.niu' ź. .rukę w łl. l lzkoĘ podst.*os.j
rozpocznt dŻi.ci r.ilizuiłce roczn.
oborviłzkow. p.zy8otow.ni. p.udŚzkoln.
w .zkol. obwodow€l)

23 żo l9 t7 l4 t4

Ż
odd'i.ł PŹ.d'zkol.y w s.kol.
PodstrwN€j ł zl.Dpliowl. 0 0 2 2 2 J

R!z€n 23 20 2l l9 l6 t7
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Przedstawione powyżrj dane pokazljl iż Wez kolejrc lata liczba uczniów szkoły

Podstawowej w ziernpniowie, wftz z oddzialem przedszkolnym, utrz}łna się na pozionie
oscylując}m w okolicach 17 - 23 osób. We wskaza[ym zakrcsie możla zĄuważyć' iż tzffiz!,ństa
liczba dzieci wąszczających do szkĄ i oddziafu przedszkolnego, co do zasady nie jeś tożsama
zliczĘ dzieci zameldowanych. Dotychcz€sorłe doświadczenia wyraznie pokazują żn |icńa dzieci
faktycanie wzęuczających do SzkĄ' jest zdecydowarrie ższA ż tyrika to z danych
ewidenc1jnych. Analiza stanu obecnego pokazujo, żB podazas gdy w granicach obrvodu sP
w Zierrrpniowie, w rocznikach 2005 - 2013' zameldowanych jest ó9 dzieci, to poza obwodem ksŹałci
się ich 46 (dane w tabeli nr 2).

Przyczyną takięj sytuacji jest erdgacja rodzin i przebwanie dzięci poza miejscem oficjalnego
zameldowanią ale także fak! żn ńektórzy ro&ice poslają swoje dzieci <lo szkoł portstawowych
w sąsiednich miejscowościach, anajdujących się zaró\łno na ter€nie cminy jak i poza GmĘ'
Attualnie obowiązek szkolny w okolicznych plaówkach oświatowych realizuje 29 dzieci faktycznie
zamieszkĄch na terenie obwodu sP Zęmpniów. Trudnojednoznacanie ocęnić powody takiego stąnu
rzeczy. Nie jest wyłJuczone, że jedn)łn z nich moze być słaba ofeńa edukącyjna sP w ziempniowie'
związana choóby z brakiem sali gimnasĘczrrej czy ]f,żzłąoząniemkJas.

w przedmiotowytrl zalrresie, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację nie można wyk]ruczyć, że
w roku szkolnym 2020/202l kJasa pierwsza w sP w ziempniowie nie zostanie utwołzoną poniewź
obecnie ani jedno dziecko urodzone w 2013 L nię realizuje rocznego obowiązkowego wychowania
pźedszkoln€go w oddziale przedszkoInym w ziempniowie.

Potrzeba reorganizacji systemu sieci szkół publiczrrych i obwodów szkolnych w Gminie
czermin wynika ńwnieŻ z konięcaności w1tówn1rvania szans edukacyjnych uczniów z terenu
Gminy, m.in. poprzez umożliwienie im nauki w szkołach posiadających odpowiednią iDńash']kturę
edukacyjn4 do lealizacji p.ognmów nauczanią wychowania i rozwoju frzycnego. Dlatego też,
zasadn}łn jest koncęntlowanie edukacji dzieci w tych placówkach, które .ką infrastrrrkturę posia<lają.
w związku z lym, żr Szkoła Podstawowa w ziempniowie nie posiada sali gimnastycznej, a mała
Iiczba dńęci w szkole oraz wysokie koszty utwo']zenia takiej infrastruktury powodują żr rcalizacja
takiego zakresu prac jest niemozliwa z puktu widzeńa możliwości finansowych Gminy, uzasadnioną
staje się dęcyąia o likwidacja SP w Ziempniowie i włączeniu dzięai z lego obwodu szkoInego do
obwodu szkoły Podstawowej w otałęł, która taką infrastrukturą dysponuje.

Prognozowana reorganizacja SzkoĘ Podstawowej w otałęĘ, po włączeniu obwodu SzkĄ
Podstawowej w zięmpniowie, nie pogonzy warunków nauki i nie ograniczy po\łszęcbnej dostęprcści
do szkoły. wprost pfzęciwnie, skoncentrowanie nauki w Szkole Podstawowęj w otałężry, spowoduje
racjonalizację i optymalizację wydatków oświatowych, dzięki czemu moźjliwe Ędzie śworzęnie
lęszej infrastnrktury i bogatszej ofe*y edukacyjoej dla uczniów z tefęnu Gmńy.

Bardzo ważxĘ rzęaą we współczesnej edukacji jęst wĘomnialy wyzej kontakt z rówieśnikami
z ńżnych środowisŁ gdyż \.ł"blła on korzystnie na ich uspołecznienie i sprawne ńukcjonowanie
w gnrpie rówieśniczej. Licuiejsze klasy stwaęają większe szanse na nawiązani€ przyjuhti, tlcą
funkcjonowania i placy w gnłpie. w mĄch gnrpach trudno o prawidłow€ funkcjonowanie
wybłających się i zdolnych uczniów, z których irmi mogliby brać przykład i dążyć do współzawo-
dnictwa.
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Przejście dzieoi ze SP w Ziempniowie do sP w otałęiry łyeliminuje róvlież nauczarrie

w klasach łączonych, któr€ nie jest korzystne dla uczrriów, pońewż nię gwarantuje optymahego
poziomu nauczania. Nauczyciel ucący w kilkuosobowej klasie połączonęj z itmym oddziałem ma
bardzo ograniczoĘ mozliwość doboru metod rrauczania' Z powodu ńewielkiej liczebności oddzialu
często niemożliwe jest stosowanie metod aktywizujących, pracy w grupach czy inrrych atakcyjnych
dla dziecka metod nauczania wymagających większej ilości uczniów, np. gier zespołowych.
Przewid},].yaną liczebność oddziałów w Szkole Podstawowej w Otałęży, w roku szkoln}łn 2o2ol2o2l,
po włączeniu obwodu SzkĄ Podstawowej w Ziernpniowie, przedstawia poniższa tabela' wartości
przyjęto biorąc pod uwagę faktyczną|icńę dzieci uczęszczających obecnię do kl. ,,0''.

Tabela u 5. Liczebność otldzialów w SP w otalęĘl po wlqc&niu obwodu SP w Ziempniowie

Klaś! n m IV !'r \rII !'Itr

Liczbt uczliótv 5 12 It t4 l3 I l9 l1

Liczb. oddzirlów 1 I I I I I T

PtzEsgie dzief,i zę SP w Zionpniowie do SP w otalęży <la im także większe szalse na to, żę
szybciej i Ęiej zintegrują się ze swoimi rówięśnikami, co w rezultacie ułatwi im kontynuację nauki
w szkołach ponadpodstawowych. Ma to szczególnie istotne znaczerie w kontękście obserwacji
wskazujących' że uczniowie kształcłni w małych klasach szkół podstawowych' trafiając do 25 _ 30
osobwych klas w dalszym ętapie ksŹałc€nią mają duż problemy z dostosowarriem się do nowej
s1tuacji i nawiązaniem właściwych relacji koleżeńskich.

Dokonując porównania waruoków edukacinych ucaniów w sP w zi€mpniowie do warulków,
które zapewnia SP w otałęĘ' nz]ęŻy !2nń' że ulegną one diametm|nej poprawie. W Szkole
Podstawowej w otałęł, }v akfualnym loku szkolnym 2ol9/2o2o. kształci się 87 uczrriów. Wskazane
liczby świadcą o tym, żę szkola ta nie jest duą szkołą.

W Szkole Podstawowej w otałęży znajduje się wystaczająca ilość pomieszczeń do
prowadz9nia wszystkich z&jęć objętych ramowym planetn nauczania. obi€kt jest w dobr}m stanie

technicznym, posiada bardzo dobą bazę dydaktycaĘ dostosowaną do realizacji now€j podstawy
gogramowej, gabinet p€dagogą gabinet profilakq/ki zdfowotnej, salę do zajęc logopedyczrrych, salę
gimnastyczną, pncownię komputerc\łą z dostępęm do lntelD€fu szelokopasmowego, świetlicę,
bibliotekę, w pełni w}posażoną kuchnię zę stołówką zapewniając4 ciepłe i urozrnaicone posiłki oraz
boisko spoltow€ i plac zabaw. szkoła posiad8 wykw8lifikowaną kadę pedagogiczną licącą
19 nauczycieli, w t}Tn: 9 d}?lomowanych,2 mianowanycĘ 3 kontaktowych i 5 stażystów.

Przeniesienie edukacji dzieci ze szkoły Podstawowęj w ziempniowie do Szkoły Podslawowej
w otalęł ndeży !4]6,ć za stosuokowo łalwe do przepowadzeńa pod *zględem tecbnicznym
i organizacyjnym. Przejście dzieci ze SP w Ziempniowie do w sP otałęży ńe spowoduje zwiększenia
kosztów funkcjonowania szkoły Podsta\łowęj w otałęŻy. Ilość oddziałów pozostanie ta sama co
dotychczas, a liczebność klas Ędzie zgodna z ustawą (tab. nI 5).

w związku z po\łyżs.ym na]eżly vziać' że uczrriowie przeniesięni ze sP w ziempńowie bęą
mieli zapewnione badzo dobre warunki do nauczanią wychowania i rozwoju fizyczrrego, w tyrn

opiekę świetlicową z atrakcyjnymi zajęciami w czasię oczekiwania na autobus, dożłvianie
w stołówce szkolnej oraz korzystanie z wv. zaplecza szkĄ. Mogą korzystać z zaj$ pozalekcyjnych:

z kółka teatralnego, plastycznego, zajęć spońowych, z kół prz€dmiotowych: matern8tyką j. angielski,
j. polski, historią a w klasach młodszych takx z koła szachowego. Tradycją szkołyjest umożliwienie
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kłżdemu uczniowi udziału w kursie pbT/ania i uzyskania kalty pływackiej. Szkoła umoaiwia
uczniom udział w różnorodnych koŃursach szkolnych i pozaszkolnych, w których uczniowie zajmują
czołowe rniejsca i zdob1rłają nagrody, m.in. laueat konkursu przedmiotowego z j. polskiego
organizowanego przez Podkarpackiego Ko, Iauteat szczebla wojewódzkiego konltrsu ,,od Unii
Lubelskiej do Unii Europejskiej'', laureat szczebla wojewódzkiego 

',Losy 
żołnierza i dzieje otęż^

polskiego'', II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycatym ,'Jestem EKo''. Szkoła zapewuia
uczniom poanwanie kajobrazów Polski, histońi Polski, obcowanie z kulturą poprzez oryuizzcję
łycieczek jedno i dwudniowych, wyjazdów do kiną teatru, na wystawy, udział w programach

edukacfinych. Prężnie działa Samorząd Uczniowski wraz kołem wolontariafu i z ich inicjat$łY
organizowane Ę w szkole akcje char;taĘwne oraz okolicznościowę u.oczystości z udziałem
społeczności szkolnej.

Również dzieci przypisane do oddziafu prz€dszkolnego szkoły Podstawowej w ziernpniowie

Ędą 'niały 
zapevnione miejsca w dwóch oddziałach pniedszkolnych w szkole Podstawowej

w otalęży, fiDkcjonujących w godzinach od 6m do lómz pełnym wyżr.Mieńem.

w sytuacji gdy dzięci óletnie i SJetnie Ędą kontynuowac rccznę przygotowani€
przedszkolne, liczebność oddziałów wyniesie: klasa ,'0'' - 20 dzieci' natomiast dzieci młodszych
będzie 25 - poyłyższę założerda opańo o dane z Ewidencji Ludności Gminy czermin.

zgodnię z art. 32 i 39 Dstaw z dnia 14 grudnia 201ó r. - Prawo oświatowe, Gmina zapewni

bezpłatny i bezpieczrry dowóz dla wszys&ich ucaniów odbywających dotychczas naukę w szkole
Podstawowej w ziempniowie do Szkoły Podstawowej w otałęł. Dzieci najmłodsze bęą miały
zapewnioną odpowiednią opiekę. szkoła Podstawowa w otałężry położona jest w niewielkiej
odległości (ok. 4_ókm)' od miejscowości ziernpniów. odleglość ta nie wpł1łrie na zIaLn'e
wydhźenie czasu poĘłu dzieci poza domem. Biorąc pod uwagę rozproszoĘ zabudowę miejscowości
Ziempniów' planowana orgarńz^ąa dowozu polegająca na utworŻęniu kilku puŃtów zbiorczych,
spowoduje de facto kóśą i łatwiejszą drogę dzieci do szkoły. sprzyjają tęmu międry inn;.mi

stosunkowo niewielkie odlcgłości pomiędzy miejscowościami oraz dobrze rozbudowana i utrzymana

sieć dróg w obrębie nowotworzonego obwodu szkĄ w otałęży. Dowóz jest już w obecn]m stanie

realizowany i od września 2020 l nzdla] Ędzie kontynuowany, co nie spowoduje zwiększenia
kosŹów filansowania oświaty.

W analizowanym przedmioci€' przedstawienia \ł}maga ńwnież stnrktun zatrudnieria
w szkole Podstawowęj w zięmpniowię, w roku szkolnym 201912020. stan zatrudnienia pracowników
pedagogiczrrych na dzień 30 wrzelśnia 2019 r. (dane z systenu lfiformacji oświatowej), prz€dstawia

poniższa tabela.

Tabela n 6. Naucąłciele zatudrrieai w sP u ziemPniowie

wy8zczegól'leEie
Llcuba a]toa!!ló' Pracy nauc'yaLli

6 0 0 t I 4

1 0 I I 2 3

Ż33 0,00 0,89 0,11 0,71 0'5ó

RtżaD ataty: EJ3 0,00 0,89 I,l1 1,77 1.56
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Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi, według arkusza organizacinego szkoły na
rok szkolny 201912020, wynosi:

1) administxacini ' l osoba (0,5 etafu) _ zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie
macierzyriskim;

2) adminisfoacja i obsfuga (etat łączony) - 1 osoba (letat) _ obecńe na urlopie macier4łiskim;
3) obsfuga _ 3 osoby w łącznym wymiaxze l,5 etatu i 1 pracołnik sezonowy - palacz c'o.

w w;'rniarze pełEgo etafu; obecnię 1 osoba w w)miaże o,5 etafu przebywa na urlopi€
macierzyńskim, a 2 osoby w wymiarze l etafu zatrudnione są w zasĘpstwie za ptzeb1wająłe
na urlopach macierzyr{skich.

z powy^zych dĄnych wyniką że w szkolę Podstawowej w ziempniowie zatrudnionych jest
13 naucrycieli, w tym: 7 w niepełrym w}'rniarzę zatudni€nia i 6 w pełrryn wymiaĘe zatrudnienia
(w pełnozatrudnionych jeden przebywa na urĘie macierzyńskim do <lnia 22.06.2020 r. i jederr
w stanie nieczympn do dnia 29.o2.2020 r) orlz 4 pracotrTików admiuistracji i obrlugi,
w łącznym wyniarze 2 etatów, w tym tylko jeden zatrudniony na cały etat. Nauczycięle zatudnieni
w niepehrym wym.iarze to: 4 osoby posiadając€ zatrudnienie w innych szkołach, l osoba zatudnio.a
w zastępstwie do dnia 31.08.2020 r., l osoba zatrudniona na czas okrcślony do dnia 3l.08.2020 r.
i losoba pobierająca emeryńrrę' w wpiku czego likwidacja szkoĘ nie spowoduje u nich całkowiĘ
utraty zatrudnienia czy dochodów. Nauczyciele zatrudrrieni w pehrym vymialze lo: 2 osoby
posiadające uprawnienia do emerytury i 3 osoby, któqłn w miaę możliwości zostanie
zaploponowana praca w innych szkołach lub przedszkolach firnkcjonujących na telenie Gminy
Czermin. obecnie w Szkolę Podstawowej w Ziempniowie Facuje 1ó osóĘ z tego 12 osób to
nauczyciele i 4 osoby to pracownĘ rdministracji i obslugi.

Wę wskazanyrr zakesie, należy zaznaczyć, że spośńd nauczycieli zatn'rdnionych
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadząc1łn jest Gmina Czermin, kilkanaście
osób nabyło już upra\łnienia emerytalne, co czyni realną moŻiwość przejścia nauczycieli zr SzkoĘ
Podstawowej w zismpniowie do innych szll(ół na terenie Gminy.

Pracownicy niopedagogiczrri zatrudniori na czas ńeokreślony: w wymiarze pęłnego ętafu to
l etat łączony administracja i obsługą obecnie na urlopie macierzyńskim do dnia 11'09.2020 r.
i 0'5 etafu obsfugi (obecnie na urlopię macierłriskim do rtnia 12 .o7.2020 r.), pozastzli są zatrudniori
w zastępstwie za nieobę@ych, a przeb1rvających !a urlopach macierzyńskich' którylr w miarę
możliwości zostanie zaproponowana praca w innych placówkach oświato\łych Gminy.

Podsumowując, likwid&cję szkoly Podstawow€j w ziempniowie nrleży uznrć zr uzrsadnioną:

l. zn wzg)$u na konieczność dostosowania sieci szkół i przędszkoli położonych na tercnie
Cminy Czerrnń do realnych potrzeb qlrikających z zachodzpych arrian demograficanych.

2. Pod względem wyównywania szaos edukacfrnych dzieci z dotychczasowego obwodu
szkolnego szkoł Podstawowej w Zierrrpniowie.

3. Ze względtl na potrzebę racjonalizowania i opqmalizowania wydatków ponoszonych na
zadania oświatowe, zfinerzajp,ą do tworzenia dobrej i róznorodnej ofgńy edukącinej
w Gminie-
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Poniżej przedstawiona została tabela kosŹów ksŹałcenia jednego ucznia w poszczególnych
szkołach podstawowych na terenie Gminy Czermin, w latach 2014 _ 2018 i przewidywane koszty
kształcenia w roku 2019 (kwoty podane w złotych).

Tabela nł 7. KosĄ| kszratcer,i4 prqpadajqce na jednego uca,ia w poszczególn ch s7kołach, dla
klórych oryanem prcwadz4cym jest Gmina czermin

lp. Szkoh Podstewowr
Koszt kszt'łceni! prłpadaiłcy n! icdn€go uczni! |zł|

Żol4r- 2015r. 2016r. 2łl1J- 20lEr. 2019..

l. Czermln ns2,n0 tr32,00 t9.{t,00 9137,00 9154,00 tr233,00

2- Trrct!n! 7802,00 7950,00 902ą00 rM7G00 11520,00 l25óą00

3. ot Ęż 10710,00 l0ó77'00 10719,00 t2111,U r353100 t4tEl,0o

A. Br.ń osuchowski t212\U l3łl8'00 12120,ffi 11269,N 1580?,00 17J7600

3. Łyt kó' r2ćaóc0 r32aa,o0 r$'Ąao r7ł'r,a
'llrB'. anttx

ó. zbryń|. l'J!'ł
'2ł'a!.

rłr''a |snla Ź'ala Żrxlu
Śr€dnir Śzkól: 10008,00 9ótó'00 r0355,00 r1407,00 t231tno 13t2ą00

zgodĄie z przedstawionymi powyżej danymi' kosŹ kształc€nia jednego

w sP w zięmpniowię j€st, obok sP w Łysakowie' najwyższy w skali Gminy' Całościowe
funkcjonowania oświaty i wychowania w Gminie w !ataci20l4 -20l 8 przędstawia tabęla nr 8.

n? 1' Bow ky'ałcenia jednŁgo ucarria v poscrłgólnych szkołach l' ld1ach 201,l-2020

uczl1a
koszty

W!Lres

I

I

l
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Tabelą nr 8' zesrawienie koszlów kztarcenid w latach 2011-2020

ż2449'45 o0o 4158,00 o,0o 1531 1@,@ L J74 77A,@

60 4a7p6 6a 856m 7Ń4'2s 951795@ 7082202,31 7 326212,99

79 3U,17 26575,@ 7064,8 o,oo 51ł 159,@ 56183,42 499 613,60 3la430,ra
10 229,36 4 83Łq) 113,8 om 32675a,@ 3a199ą61 s1a 87L35
15 455,83 1932a,@ 51&75 o,oo 349 72O@ 125 t2z5a 7S'r 771,57

1193ł84 8 49Otu 396,r 361784,@ 3u570,8Ą 4aż 49o,o8

!77ńł27 $a 440,@ o,oo o,oo 17'r 80t m 925 216PA 490532,rt

391,79 0,00 o,o0 o,0o 2 2& 711,6 2 280517,79 225a994p7

ilł'l łL,7a l!6 4ałoo oto 6 610 żLro 7 żgtur''l 3 9'49 otB,ta

n 7a5,2O o,0o u oel,$ 2170,6 1431629,@ 7922U9,36 16s9 012,93

sP Tż.ianó | 56 82!,35 75 Ń7,m 4 fi9,@ 13@d) a$ 69ł00 1031432.04 1303 730,49

2toL7,14 25 rr6o,m 3 711,73 13@,@ 57051t,@ 622@3,47 939 617,52

4426,25 6 36s,rb t 149,93 1o@,m 308 &ł@ 3257ą'1a s32 Da,44

t651124 21641,@ 21Jł85 1000,@ 41s 39o,OO 4s669210 tslaO3,51 | 294 7064r
11892,03 111t5t,00 2 212,36 t 0@,@ 343 525,@ 3ro t46,39 499 a28,5o

l18 09ą12 20113ł@ ą0o o,0o 751Ż93'@ 471023,12 1 !!4 569,4a

387,86 0,00 2511433 0,o0 2 713 2r2,@ 2199134,19 227A79J,24

3to 9:ta,79 3at tu/r,lo 30 iLo.a6 ', r70p 6 6at6A0'00 7396 
''łB5

9 0a9 13ąt!
-tJ 95133 ooo | 13 69Ł96 12 oOO,OO 131alt1,00 792i765,Ż9 L &7 527,A5

52 367,77 Ż39Ń'@ 4 ASt,7A 4 @0,00 836 205,@ 9r7404,19 135199r"86

2a 9aa,59 3{) 140,@ 2481),@ 697 549.00 Js4962,33 964 Ż4o'a2

8 412,La 16 4ło,r 1212,54 o0o 226 205,@ 252349,6a 54O 31133 ża]926'1s
$ 414p2 2603ą@ z65s,ą ąoo 45ż 192'@ 504 29t50 750 480,56

11365,53 9s9o,@ 1Ż23,19 o,o0 320oło,@ 312719,02 529106,a6

130925,77 227 420,@ o,@ 0,00 93 755,@ 4527@,7' 1208 79&31

341,05 o,oo 26519,7' 12 o@,00 2 729 a2&@ 2764754,22 2 765 44r,25

,24867,U 483 60OtO 5a s63,r6 $aao,oo 6 5rż 
'as'd

, t7239510 9 iłlt rl@i/r

to2 663,61 0,oo 3613ł13 14 oOO,@ 2 210 932,00 236372a,74 27L9 aB24
6232tA7 37 464,@ 15211,20 140@,00 91r 72ą@ l txo 75561 !ą1522'17
55 5o9,'r1 31l 78a,Ó 1l6a1,46 0d) 7$ $,r,m 818175,87 r 236 4rci8
9 22A,59 17 39Żl,@ 3 934,81 o,oo 242 959,@ 273566,t 54t r8t37 24792615

22951,W 13 380,@ 7 19464 5 7OO,@ 436 643,00 /186 46954 856 15&03

73 43€,57 6 6!Xl,@ Ż729,a5 325 723,@ 147 43rA2 5fó 221,05

r3595ą18 155 2o€,o0 o,0o o,0o 298 634,00 sa9 794,8 1310 89925
23rA,A7 otu 26424,76 odt 1645 7at0o I 7!4 984,03 2721079,46

2ą9Ż1'oiJ 10311525 :ta 7o,!to 6&I7 992/tO t 635 t05,t9 r0 t5o 168,95
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obecne finansowanie oświaty opiera się na otrzymrrłanej prŻęz s8morządy z budżefu państwa

subwencji oświatowej ' z a'JlaliŻy darLlch zwdtych w tabeli nr 8 wynikajednaĘ żę Gmina dokłada do

tęj subwencji zrraczrre środki, które z każd}m rokiem wzrastają. Świadczy to o tym, iż naliczona
kwota jest zbyt niską a algorytm stanowiący podstawę wyliczenia środków przezraczorlych przrz
państwo na cele oświatowe, nie zape\łnia obiektywnego, jasnego i przejrz}stego sposobu wyliczenia
środków przeznaczanych ra rcalizację zdari związanych z edukacją publiczttą Wysokość subwencji
uzal€żniona jest od ilości ucafów i mierzona odpowiednimi wagami. Aby subwencja w pełni

zabeąieczyła koszty finansowania oświaty w Gminie, liczebność oddziałów klasowych powinna

Tcbela ,t 8. zeslawienie kosxów kztałcenia w lalach 2011-2020 _ cd-

!t5 724,7L 0,oo 35 256,41 2 @O 661,00 213L645,9a 2 535 524,72

63 541,17 1478,53 o,m I 052 823,00 I 173 594,30 L 76262-r,7J

,o169,43 39 730,00 r0 898,9r 968 82ł@ 1toł 227,\ 15a351ł39

11424.78 12 33o,OO 3791,62 !5 /laO,OO 259 6,12.00 825 913,29

2A 299,95 16 440,m 6 989,30 16 480,00 525 308,@ 393 571,25 I 090 690.03

la 51ł96 L3m,(b 2 aao,m 27015D,@ 29155ą63 641a28,a3

147 5oO,O7 17! 990,@ o,@ o,0o !45 617,@ 561137p7 t 425 111,19

235Ą'a5 t574,U o!() 1011{06,70 1a3r 74ą83

ail1ar6,9,
'u6 

!i!too ,59r2;rt 7 Oito 8iP/D Ż ałr 1'6Aż tt 6t6 6i2,95

49 8as,8a 0,r 27 742,73 o,o0 3 12! 89&OO 3 203 526rr 2076 G4D,45

73 g(Il.q) 49105,00 8751,12 0.m I 205 555.m L131471,72 2 oa9 928,62

44 896,m 69J9,' 0,00 1067 455@ r 196 97o,lO 1869196,30

15 433,(D 2 54r,71 $3 ż9'm t@ 277,71 999 65ą7a

33 534.@ 22 1/a,0o 4 3!9,56 o,o0 645 94/r,OO 7115325,56 r 401 062,56

13 500,00 I 0&,69 14 000,00 256 580,00 241764,69 728015,69

a9 i6,82 161345@ 282 22ą@ 53Ż749'a2 t 044 .3a,50

I 14352 o,0o o,@ o,0o 379 960,00 :t31roa,52 a9l t9ojrr

o,m

61963,@ o,oo o,0o 0,00 67 953,@ s7215ą@

ż9'Ż'1p 3t 109,6/r ra ooo,oo 7 33t Otl,lD a ltS 969t1 !3 145 2't2,6/r

121550.@ o,oo 3 196 os6.m 3 317 @6,m 4 681759.@

195 000,00 1721ło,@ 222Ą1\@ 590 221,00 2 Ń7 a79'@

9a 8@,m r 209 55O@ r !5! r79,OO 235331Ą@

53159.@ I r39 s39 d) r 279 64a,m 2 194 812d)

m0,m 1149O ) 36410r.@ 393 600,00 I 156 389,00

35(m,@ 25 36ą@ 71J 546ń 799 412,m 1578895.@

lrr 580,@ o,@ 2622o1\@ 21674\N 945 65Z@

381,05 26949,77 12 o@,@ 2 r29 82&OO z 164154,22 2165147,2s

156 370,00 alo !9ż,m 0,00 r 13! tasdt l0o9 $łlx' 15 ost tr5,0o
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ksztaftovrać się na poziofil|e 18 _ 22 V^iów. W 22lrę&liach szkoła zapęwni kształcenie zgofuie
z wymogami uslawy oświalowej.

Analizując wysokość subwencji do kosżów pońesionych w latach 2014 _ 2ol8 i plaDowa_
nych w latach 2019 - 2020 $ożna. z Jważ!ą łr lę?]Aa &płła do subwencji oświatowej w każdyn
kolejnym roku rośnie. W dwóch lńĄoh 2017 i 2018 nastą'ił skokowy wztost pomiędzy kwoĘ
subwencji a wydatkami bież4cymi Gminy rra oświaĘ. Byl to efck| rezy€r''"cji z głarancji ustawowej
wysokości subwencji w nowych przepisach ustawowycb' btaku wystarczających środków na
wprowadzenie reformy systgmu oświaty, niedoszacowanie kwot subłr,encji.

Dolata z własnych środków sarnorządów do oświaty zuąla rcsas, z każdym roki€m,
poczyt'ając od toku 2004' kldy zrczynńa obowiązyu,ać nowa ustawa o dochodach jednostek
samoŻądu tęł'toti8lnego i od tego roku wyśąpiła luka w finansowaniu oświaty. Wielkość luki
finansowej' qyli ró^jcy między dochodami bieżącymi a wydatkani bieźĘcymi @ez środków UE)
w Gminie w latsch 2014 - 2020 obrazuje ponixzf wytces:

Jeżeli w roku 2014 subwencja oświatowa st$o\Mił8 74'09 % kosztów firransowania oświaty
w gminie, to już w roku 2018 tylko 60'1 l % tych kosztóĘ 8 w przysźym roku budzetowym 20m j\ż
Ęlko 47'3ó % tych loszów (wylicz€ni8 na podstawie <lanych z tabeli m 8). Wydatki planowane do
łykonania w roku 2020 to potrzeby plaówek oświatowych, wykazane w projektach budżetów
spoŻĄdzf,l|ychprŻez dpektońw szkól' słuząc.e z'p€wnieniu bieąc€j etzialel"ości gcbjednostek.

Vykrcs nr 2. Luhatinansollg w oświacb r'Iatach 20u - 2020

ulł. w ffrr.]tow u oćwl.ty w l.ttch 20tł2o2o

asattt,t6d

''t56t'!ód

16tt9t
' 

t 
'!o 

to',ż6'ł
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Tabela nł 8a Udzial płocerrtoNł subwencji oświalowej w koszrąch ut?,manią szkół

3. subwencja oświątowa ogfum 4 kosą, ullzłmania Ez*a w bfuch 2011 - 2020

śł'b*nc. o.łl*dł,. oaó.ń . |ogly llrłńrL śtul t LL.b 
'or+!'Qo

Wykres

.subw.ftj:.śvi.low:qół.'' reĘul:rńilió.

Już w roku 2016 Najwyższa lzba Kontroli wskaąrłałą zę,,modol finansowarria zadań
oświalowych oparĘ w głównej mierze o środki subwencji oświatowej spowodował uzaleźnienie
poziomu ich realizacji od zamożności samorządów. lego zĄleą jest stabilność łrynikająca
z ustawowej gwarancji otrzymania środków, natomiaś \ładą _ brak odniesierria do falłtycznych
kosztów kŚztałcenia''.

Rok
sŃł€rcj.

o8óbD

Ko6Żty
utrłE6[ia

g*ół

udŻial %
Subt ocji

do
Lo6ztów

subw€lcja

na zjlania

Udzjało/o
subwencji

do

utrzymania

W tyln
koszty

wynagrodzeń
nauczycieli

Udzial o/.

Ęalagodzęń
nauczycieli

utrzj,maaia
2014 6630234,00 71t48t490 85,94 ó45l06J'00 83,62 4013766,00 52,03

20t5 óó88620'00 't6t576t90 81,83 6532408,00 85,71 4054669,00

2016 ó578885'00 't702166,00 8st2 639ó935,00 83,05 3916402,00 5t,63
20t1 6827992,00 8JM789,00 80,28 626430t,00 73,66 433224990 50,94

2018 70J0837,00 9595901,00 7327 u75665,00 65,28 5422U1,O0 56,51

2019 7337015,00 l083607ó'00 6t,71 ó896ó98'00 63,64 5828045,00 53,78

2020 7131785,00 388957,00 62,62 6725830,00 59,05 6l3ló3ó,00 5J,84
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od palu lat kosŻy edukacji wskocryły na pierwsą pozycję w budżecie Gminy i pelłnie na
dĘo tak zostanie. Gmina dolacą ale zbliza się moment' że trzeba Ędzie r'owiedzieć stop
dopłacaniu. Jeżeli tego nie uczynimŁ to mieszkańcy Gminy bęĄ musieli razem z nami zdecydować
z cŻrgo zrezygnujemy: z budowy dróg, z walki ze smogiem' z pomocy społecznej, z usfug
komunalnych, kuttury czy spońu.

Jędnocześnie, prz€niesienie edukacji dzieci ze SP w Ziempniowie do SP w oIĄłęży, naleiry
uznać za stosunkowo łatwe do przeprowadzenia pod względem tecbniczrrym i organizacy'nyn.
Przejście dzieci ze szkoty Podstawowej w Ziempniowie do szkoły Podstawowej w o.Iałęży n]e
spowoduje zwiększenia kosztów fuŃcjonowania szkoł Podstawowej w otńęż.y' ilość oddziałów
pozostanie ta sama co dotychczas, a liczebność klas będzie zgodna z ustawą (Tab. nr 5).

Po likwidacji szkoły Gmina podejmie dzlałaria zmilerza1ącł do zrniany sposobu uż}tkowania
budynku i zainwestuje w społecmość zgodnie z potrzebami mieszkariców. Budynek zostalie
zaadoptowany na potrzeby infrastruktury pomocy społecanej w celu utworzerria Domu Senion.

wobec powyższego, zasadn}m Śaje się podjęcie ptzez Radę Gmńy uchwĄ o zĄrriuze
likwidacji Publicmej Szkoły Podstawowej im. Army Jenke w Ziempniowie. Uczniowie likwidowanej
szkoły Ędą mieli możliwość kontynuowania naŃi w Publicznej szkol€ Podstawow€j w otałęŁ
natomiast dzieci przypisane do oddziału przedszkolnego w szkole Podstawowoj im. Anny JeDke
w zi€mpniowie będą niĄ zapewnione miejsca w oddziale przedszkoloym w Szkole Podstawowej
,rł otałęiry.

Zgodnie z c}4owanym powyżEj ań. 89 ustawy Prawo oświatowę, organ prowadz4cy
zobowiązanyjest co najmniej na 6 miesięcy przed tęrmircm likwidacji szkoły zawiadomić o zamiarze
likwidacji plaówki: rodzicó\ł ucziiów pr4pisanych i tlczęszczających do danej szkoĘ oraz
właściwego Ku'-atora oświaty. Dlatęgo też ńezbędnę jest podjęcie przęz Radę Gminy w Czerminie
uchwały o zamiaxze likwidacji Publicatej Szkoły Podstawowej im. Amy Jenke w ziernpniowie
w tęrminie umożliwiającyn realizację obowiązl(ów wrlikających z ań. 89 ww. ustBwy.


