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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XIX/00/2017
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pawłówce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016, poz.446, 1579, 1948), w związku z art. 59 ust.1, 2 i 6 oraz z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,1985,2169, z 2017r. poz. 60) Rada Gminy w Przerośli 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2017 roku dokonać przekształcenia sześcioklasowej Szkoły Podstawowej 
w Pawłówce o strukturze organizacyjnej klas I-VI w filię Szkoły Podstawowej w Przerośli o strukturze 
organizacyjnej klas I, II, III wraz z oddziałem przedszkolnym wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Przerośli.

§ 2. Obwód szkolny przekształconej Szkoły Podstawowej w Pawłówce włączy się do obwodu szkolnego 
Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli.

§ 3. Uczniowie klas IV-VI dalszą naukę kontynuować będą w Szkole Podstawowej w Przerośli wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli.

§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Przerośl  do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności przed upływem terminu 28 lutego 2017r. do doręczenia 
niniejszej uchwały rodzicom uczniów i wychowanków, Dyrektorowi Szkoły, Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty, 
związkom zawodowym oraz do wystąpienia do Podlaskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie przekształcenia 
szkoły.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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Uzasadnienie

do uchwały NR XIX/ /2017

Rady Gminy Przerośl

z dnia 07 lutego 2017r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pawłówce.

Sieć szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przerośl podlega restrukturyzacji i racjonalizacji ze
względu na sytuację demograficzną oraz ekonomiczną Gminy. Krokiem dostosowującym sieć do warunków
gminnych jest przekształcenie szkoły podstawowej w Pawłówce w szkołę filialną o stopniu organizacyjnym
oddziałów I-II-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

Artykuł 61 ust. 2 ustawy o systemie oświaty określa, iż w przypadkach uzasadnionych miejscowymi
warunkami, mogą być tworzone szkoły obejmujące część klas szkoły podstawowej, w tym także szkoły filialne.

Ponadto, organ prowadzący zobligowany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanego
przekształcenia, zawiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty, organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Procedura przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pawłówce w Szkołę Filialną
o strukturze organizacyjnej oddziałów I-II-III, podległą organizacyjnie Zespołowi Szkół Ogólnokształcących
w Przerośli oraz likwidacja oddziału przedszkolnego w wyżej wymienionej. szkole rozpoczyna się od podjęcia
uchwały intencyjnej, wyrażającej wymienione wyżej zamiary.

Uchwała ta jednocześnie upoważnia Wójta Gminy Przerośl do dalszego postępowania przewidzianego
w art. 59 ustawy o systemie oświaty.

Wobec powyższego, zawiadomienie o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pawłówce jako
samodzielnej jednostki w Szkołę Filialną o strukturze organizacyjnej oddziałów I-II-III, podległą organizacyjnie
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Przerośli oraz likwidacja oddziału przedszkolnego w wyżej
wymienionej szkole nastąpi na podstawie niniejszej uchwały w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego
2017 r.

Przekształcenie Szkoły Podstawowej w Pawłówce w Szkołę Filialną jest zasadne ze względów
organizacyjnych. Pozwoli na właściwe uporządkowanie sieci szkolnej w Gminie Przerośl, przy czym nie zmieni
dostępności do edukacji najmłodszym uczniom, którzy nadal będą mogli korzystać z nauki w tym samym
miejscu tj. w Pawłówce. W tym roku szkolnym szkoła nie posiada oddziałów klas IV-VI, a uczniowie z tego
obwodu uczęszczają do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli.

Zgodnie z art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oświaty wyrażenie zamiaru przekształcenia szkoły należy do
uprawnień rady gminy – w tym przypadku Rady Gminy w Przerośli.

ANALIZA AKTUALNEGO STANU UCZNIÓWW ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Celem przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pawłówce jest konieczność dostosowania sieci szkół
położonych na terenie Gminy Przerośl do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian
demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie poniesionych kosztów na zadania oświatowe.
Głównymi przesłankami uzasadniającymi przekształcenie szkoły są:
- mała liczba dzieci w szkole,

- wysokie koszty utrzymania placówki – mała liczba uczniów generuje o wiele większe koszty utrzymania
szkoły w kontekście otrzymywanej subwencji oświatowej.

Liczbę uczniów uczących się w roku szkolnym 2016/2017 w tej szkole w podziale na klasy przedstawia
poniższa tabela:

L
p
.

Nazwa szkoły „O” I II III IV V VI

1
.

Szkoła Podstawowa w Pawłówce 11 7 3 8 8 9 11
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Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pawłówce – 7

Z danych z ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy w Przerośli wynika, że liczba dzieci
urodzonych w obwodzie szkoły przedstawia się następująco:

Miejscowość Rok
2012

Rok
2013

Rok
2014

Rok
2015

Rok
2016

Iwaniszki 1 2
Kruszki 1 1 2 1
Łanowicze Duże 1 1 2 2
Morgi 1 1
Nowa Pawłówka 1 1 1 2
Śmieciuchówka 1 1 1 1
Stara Pawłówka 1 1
Razem 4 3 6 6 8

Na podstawie danych można przyjąć, że w najbliższych latach nie nastąpi wzrost liczby uczniów w obwodzie
Szkoły Podstawowej w Pawłówce, ponieważ liczba urodzeń w omawianym obwodzie utrzymuje się na niskim
poziomie. Część dzieci urodzonych na terenie gminy uczęszcza do innych szkół w kraju lub przebywa
zagranicą.

Po przekształceniu Szkoły Podstawowej w Pawłówce Gmina Przerośl zapewni uczniom klas IV – VI
możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Przerośli wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Przerośli. Przewidywana reorganizacja sieci szkół w Gminie Przerośl nie pogorszy
warunków do nauki i nie ograniczy powszechnej dostępności do szkoły. Bardzo ważną rzeczą we współczesnej
edukacji jest kontakt z rówieśnikami z różnych środowisk. W momencie przejścia do ZSO w Przerośli dzieci
szybciej zaadoptują się do nowych warunków i w rezultacie ułatwi im to kontynuację nauki w szkołach
ponadpodstawowych. Warunki w jakich uczniowie będą się uczyć po przekształceniu szkoły ulegną poprawie.
W ZSO w Przerośli znajduje się wystarczająca ilość pomieszczeń do prowadzenia wszystkich zajęć objętych
planowanym programem nauczania oraz zajęć dodatkowych dla dzieci chętnych (świetlica, koła zainteresowań,
zajęcia pozalekcyjne). Nie przewiduje się zwiększenia liczby oddziałów a jedynie ich dopełnienie.

Budynek Szkoły Podstawowej w Pawłówce wymaga remontów. Konieczne jest dostosowanie budynku do
wymogów przeciwpożarowych. Obiekt szkolny, jakim jest ZSO w Przerośli jest sukcesywnie remontowany,
posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, salę gimnastyczną, pracownię komputerową, z dostępem do
internetu, świetlicę, pełnowymiarowe boiska.

Gmina zapewni dowóz dla uczniów odbywających dotychczas naukę w Szkole Podstawowej w Pawłówce.
Z obwodu tej szkoły od kilku lat sprawnie funkcjonuje dowóz młodzieży gimnazjalnej. Dowóz odbywać się
będzie transportem przystosowanym do celów dowozu uczniów do szkół. Dzieci w czasie dowozu mają
zapewnioną opiekę. Ponadto uczniowie zostaną objęci opieką w świetlicy szkolnej na czas oczekiwania na
autobus.

Konieczność przekształcenia szkoły wymuszona jest czynnikiem ekonomicznym. Obecnie, ciężar
utrzymania szkoły stał się nabrzmiały i niemożliwy do udźwignięcia przez budżet gminy. W roku 2016 na
Szkołę Podstawową w Pawłówce wydatkowano 981 065,06 z czego na wynagrodzenia i pochodne: 897 924,32.
Koszt utrzymania jednego ucznia w 2016 roku wyniósł: 13 257,62 zł. Zmiana w organizacji sieci szkolnej
wpłynie na zracjonalizowanie wydatków ponoszonych na oświatę i tym samym pozwoli na wydatkowanie
zaoszczędzonych środków na polepszenie baz dydaktycznych i oferty programowej.

Szkoła Podstawowa w Pawłówce – wydatkowano 981 065,06

ZSO w Przerośli – wydatkowano 2 656 952,55

Subwencja oświatowa ogólna dla gminy – 2 592 273 + 105 490,32 – dotacja

Koszt poniesiony na szkoły – 3 638 017,61 różnica 1 042 744,61

STAN KADRY ZATRUDNIONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PAWŁÓWCE

Lp. Imię
i Nazwisko

Wykształcenie Nauczany przedmiot Stopień
awansu

Staż
pracy
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1. Teresa
Bartnik

Wyższe magisterskie Religia mianowany 28

2. Sylwia
Milewska

Wyższe licencjackie.Kurs
kwalifikacyjny z zakresu
oligofrenopedagogiki

Matematyka
Rewalidacja

mianowany 6

3. Marzena
Niedźwiedzka

Wyższe magisterskie
Podyplomowe –Przyroda
Kurs kwalifikacyjny-
Wychowanie do Życia w rodzinie

Przyroda
Wychowanie fizyczne
Wychowanie do życia
w rodzinie

dyplomowany 25

4. Iwona
Chmielewska

Wyższe magisterskie Edukacja
Wczesnoszkolna

mianowany 32

5. Helena
Sienkiewicz

Wyższe magisterskie Edukacja wczesnoszkolna mianowany 34

6. Grażyna
Banachowska

Wyższe licencjackie Język angielski mianowany 16

7. Anna Kopko Wyższe magisterskie.
Podyplomowe-
Blok Humanistyczny

Edukacja wczesnoszkolna mianowany 24

8. Ewelina
Kowalewska

Wyższe magisterskie.
Podyplomowe –terapia
pedagogiczna

Wychowanie Przedszkolne kontraktowy 4

9. Krystyna
Sztejter

Wyższe
magisterskie.Podyplomowe-
Blok
Humanistyczny.Podyplomowe –
Bobliotekoznawstwo i Informacja
Naukowa.Podyplomowe -
Polonistyka

Język Polski
Biblioteka

mianowany 34

10. Jolanta
Jachimowicz

Wyższe
magisterskie.Podyplomowe-
Technika. Podyplomowe-Plastyka

Wychowanie
przedszkolne.Muzyka.Plastyka

mianowany 29

11. Magdalena
Chmielewska

Wyższe magisterskie

Podyplomowe- Historia

Język Polski
Historia i społeczeństwo

mianowany 15

12. Kazimierz
Leończuk

Wyższe magisterskie. (kierunek
historia).Podyplomowe-Wiedza
o Społeczeństwie i Edukacja
Europejska
Podyplomowe- Wychowanie
Seksualne.
Podyplomowe- Edukacja dla
Bezpieczeństwa.Podyplomowe-
Technika i Plastyka

Zajęcia techniczne dyplomowany 13

13. Tomasz
Szymański

Wyższe magisterskie Zajęcia informatyczne dyplomowany 20
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