
UCHWAŁA XXXVI/263/2018
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie zamiaru likwidacji  szkoły filialnej z klasami I – III  w Makowicach podporządkowanej 
organizacyjnie Szkole Podstawowej w Sidzinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Sidzinie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 89 ust.1 i ust. 3 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt.1 ustawy   z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje :

§ 1. 

Wyraża się zamiar likwidacji szkoły filialnej z klasami I – III  w Makowicach organizacyjnie 
podporządkowanej Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sidzinie                            
z końcem roku szkolnego 2017/2018, tj. z dniem 31 sierpnia 2018 r.

§ 2. 

1. Uczniowie zlikwidowanej Szkoły Filialnej z klasami I – III  w Makowicach będą realizować obowiązek 
szkolny w Szkole Podstawowej w Sidzinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sidzinie.

2. Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dzieci będą odbywać w Przedszkolu Publicznym 
w Sidzinie wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sidzinie.

§ 3. 

Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Skoroszyce do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia likwidacji, a w szczególności do poinformowania rodziców uczniów likwidowanej szkoły 
oraz szkoły macierzystej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji szkoły filialnej w terminie 
do 28 lutego 2018 r. oraz do wystąpienia do Opolskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych 
nauczycieli  o wyrażenie opinii odnośnie zamiaru  likwidacji.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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. Zgodnie z art. 89
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 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 zobowiązany, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o
zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz właściwy organ
wykonawczy jednostki samorządu. Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego
może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Procedura likwidacji szkoły filialnej z klasami Ni – III w Makowicach organizacyjnie
podporządkowanej Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sidzinie z dniem 31 sierpnia
2018 r. rozpoczyna się od podjęcia uchwały przez Radę Gminy Skoroszyce w sprawie zamiaru likwidacji
szkoły filialnej w Makowicach. Na podstawie art. 89 ustawy Prawo oświatowego Wójt Gminy Skoroszyce
jest zobowiązany do dalszego postępowania w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Makowicach. Wobec
powyższego, zawiadomienie o zamiarze likwidacji szkoły filialnej w Makowicach w obecnej strukturze
organizacyjnej podmiotów wymienionych powyżej, nastąpi na podstawie niniejszej uchwały w
nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 r. Rada Gminy Skoroszyce wyraża zamiar likwidacji szkoły
filialnej w Makowicach, o strukturze organizacyjnej klas I – III, z dniem 31 sierpnia 2018 r. W bieżącym
roku szkolnym w szkole funkcjonują dwa oddziały: klasa I – 3 uczniów oraz łączona klasa II i III – 10
uczniów, łącznie 13 uczniów.
Za likwidacją szkoły filialnej w Makowicach przemawiają następujące przesłanki:
1. Obwód zlikwidowanej szkoły zostanie przejęty w całości przez Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Sidzinie. Przewidywana reorganizacja sieci szkół w Gminie Skoroszyce nie pogorszy
warunków do nauki i nie ograniczy powszechnej dostępności do szkoły.
2. Uwarunkowania demograficzne w roku szkolnym 2017/2018 oraz w perspektywie lat 2017 – 2023
obrazują poniższe tabele:

Demografia urodzeń w sołectwie Makowice w latach 2006 – 2017:
lata 2006 – 2011 liczba dzieci rzeczywista uczęszczająca do szkoły; lata 2012 – 2017 liczba dzieci
urodzonych wg meldunku.

Rok

urodzenia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Liczba

urodzeń
3 3 7 7 4 4 7 2 6 1 5 6

szkoła filialna w Makowicach z klasami I – III podporządkowana organizacyjnie Szkole
Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sidzinie
Lp Lata

szkolne

Ilość

uczniów

ogółem

Ilość uczniów w oddziałach

Liczba

oddz.

I II III

1. 2017/2018 13 3 3 7 2

2. 2018/2019 8 2 3 3 2

3. 2019/2020 11 6 2 3 2

4. 2020/2021 10 2 6 2 2

5. 2021/2022 12 4 2 6 2

6. 2022/2023 7 1 4 2 2
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Organ prowadzący zapewni uczniom bezpłatny dowóz. Odległość dowozu wyniesie maksymalnie
7 km natomiast czas dowozu nie przekroczy 15 minut.
3. Korzystnie zmieni się opieka pedagoga i logopedy. Znacząco polepszy się dostęp do bazy
sportowej (w Szkole Podstawowej w Makowicach brak jest sali gimnastycznej) natomiast Szkoła
podstawowa w Sidzinie dysponuje bardzo nowoczesną salą gimnastyczną. Uczniowie będą mieli
możliwość korzystania z dożywiania oraz zostaną objęci sprawnie zorganizowaną opieką
świetlicową. Szkoła podstawowa w Sidzinie posiada bardzo dobrą bazę lokalowo-dydaktyczną oraz
wyposażenie w pomoce dydaktyczne.
4. Likwidacja Szkoły filialnej w Makowicach spowoduje również poprawę warunków nauki
i wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów pozostałych szkół dla których organem
prowadzącym jest Gmina Skoroszyce.
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