
UCHWAŁA Nr XXXVI/184/10
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w Sprawie zamiaru likwidacji Szkoly Podstawowej w Dzboniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 w związku

z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:

51.

1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2010 roku zlikwidować Szkołę Podstawową w Dzboniu.

2. W przypadku likwidacji, o której mowa w pkt. 1 uczniowie zlikwidowanej szkoły będą

kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej i w Szkole Podstawowej

w Woli Wierzbowskiej.

@ 2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia

likwidacji. a w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców

uczniów i Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora
Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.

53.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

c Rady Gminy
h
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/184 /10 Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzboniu

W bieżącym roku szkolnym 2009/2010 w Szkole Podstawowej w Dzboniu uczy się 29
dzieci w klasach I-VI oraz 13 w oddziale przedszkolnym (ztego dziesięcioro 4 i 5-latków).
Ze względu na bardzo małą liczbę dzieci nie funkcjonuje tu klasa I i V.

Z danych ewidencji ludności wynika, iż w roku szkolnym 2010/2011 obowiązkowi
szkolnemu podlegać będzie 23 uczniów w klasach I-VI i 10 w oddziale przedszkolnym.

Z tego tylko 3 uczniów byłoby w klasie 1. Tak więc w roku szkolnym 2010/2011 nie będzie
utworzona klasa I.

Jak wynika z naszego rozeznania dzieci z Przedwojewa i Kotermania w większości
uczęszczają do szkół w Ciechanowie. Faktycznie więc w Dzboniu uczyłoby się ok. 20 dzieci.

W przypadku likwidacji szkoły w Dzboniu miejscowości Dzbonie, Bacze, Kotermań
i Przedwojewo znajdą się w obwodzie szkolnym Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej,
natomiast dzieci z miejscowości Janowięta, Kołaki-Kwasy i Rąbież w obwodzie szkolnym

Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej.

W Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej i w Woli Wierzbowskiej uczniowie będą mieć
zapewnione bardzo dobre warunki lokalowe, przestronne sale lekcyjne, bazę i wyposażenie
szkoły.

Subwencja na 1 ucznia w naszej gminie wynosi 6 911,69 zl., natomiast koszt
utrzymania ] dziecka w SP w Dzboniu wynosi 14 331,68 zł.,

Roczne utrzymanie tej placówki łącznie z oddziałem „O” wyniosło w 2009 r. 530 272,13 zł.,
z czego subwencja oświatowa na tę szkołę 255 732,53 zł.

Gmina dołożyła 274 539,60 zl.

W przypadku likwidacji szkoły gmina będzie ponosić tylko koszty dowożenia, co i tak jest
obowiązkiem samorządu.

W szkole zatrudnionych jest 8 nauczycieli, z tego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz
jeden na 6/18 i jeden na 4/18 etatu.

W przypadku likwidacji szkoły w Dzboniu istnieje możliwość zatrudnienia jednego
nauczyciela w innej placówce oświatowej na terenie naszej gminy. Z pozostałymi



nauczycielami zostanie rozwiązany stosunek pracy oraz zostanie wypłacona odprawa
pieniężna na podstawie obowiązujących przepisów.

Z pojawieniem się wolnych miejsc pracy w szkołach na terenie naszej gminy, każdy
nauczyciel likwidowanej szkoły będzie miał pierwszeństwo zatrudnienia.

Mając na uwadze prognozy demograficzne oraz niewspółmierny do ilości uczniów
koszt utrzymanie szkoły zasadne jest podjęcie uchwały o likwidacji tej placówki.
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