
UCHWAŁA NR XXX/197/13
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA

z dnia 7 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sidzinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół imienia 
Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie 

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 ze zmianami), art. 59 ust.1, 2 w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, Rada Gminy Bystra - Sidzina uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku likwiduje się Filię Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sidzinie wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół imienia Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie. 

§ 2. Uczniom zlikwidowanej Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sidzinie zapewnia się możliwość 
kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej Nr 1 przy Zespole Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie. 

§ 3. Mienie po zlikwidowanej Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sidzinie przejmie Zespół Szkół im. Dzieci 
Zamojszczyzny w Sidzinie. 

§ 4. Dokumentacje zlikwidowanej Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sidzinie przejmuje Wójt Gminy Bystra-
Sidzina z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy przekazać Małopolskiemu Kuratorowi 
Oświaty w Krakowie w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra - Sidzina. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 
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Uzasadnienie

W dniu 27 lutego 2013 roku Rada Gminy Bystra – Sidzina podjęła uchwałę Nr XXVIII/183/13 w sprawie 
zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Sidzinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół imienia Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie. Zgodnie z treścią 
powołanej wyżej uchwały intencyjnej likwidacja ma nastąpić z końcem roku szkolnego przypadającego na 
dzień 31 sierpnia 2013 roku. Projekt uchwały intencyjnej zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 
roku o związkach zawodowych był opiniowany przez OPZZ Radę Województwa Małopolskiego w Krakowie 
oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Nadto podjęta 
uchwała intencyjna została w ustawowym terminie doręczona rodzicom uczniów likwidowanej szkoły filialnej 
oraz Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, który w dniu 8 marca 2013 roku wydał pozytywną opinię w sprawie 
zamiaru likwidacji. 

Dokonując likwidacji szkoły filialnej Gmina zapewnia jej uczniom możliwość kontynuowania nauki 
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie, która posiada bardzo dobre 
warunki lokalowe, bazę dydaktyczną, salę sportową i salę do gimnastyki korekcyjnej. W powyższej szkole 
zatrudnionych jest obecnie 28 nauczycieli dyplomowanych, 9 mianowanych i 4 kontraktowych na ogólną liczbę 
41 zatrudnionych. Szkoła posiada również świetlicę i stołówkę. Nadto Gmina zapewnia dowóz dzieci i opiekę 
nauczyciela w czasie przewozu, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km - uczniów klas I-IV szkoły 
podstawowej i 4 km - uczniów klas V – VI szkoły podstawowej. Dzieciom niepełnosprawnym, których 
kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Gmina również zapewnia transport i opiekę w czasie 
przewozu. 

Podstawową okolicznością decydującą o likwidacji szkoły filialnej jest systematycznie zmniejszająca się 
liczba uczniów uczęszczającej do tejże szkoły. Należy tu jedynie wskazać, iż w kolejnych latach szkolnych 
2011/12 – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Trzopińskiego w Sidzinie liczyła 56 uczniów, w roku szkolnym 
2012/13 – Filia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sidzinie liczy 44 uczniów, a w roku szkolnym 2013/14 gdyby 
funkcjonowała nadal liczyłaby 32 uczniów. Mała liczebność uczniów w klasach i konieczność łączenia klas 
niekorzystnie wpływają na wyniki edukacyjne szkoły filialnej. Mała szkoła jest na pewno bezpieczniejsza dla 
dzieci, ale nie uczy koniecznych w dzisiejszych czasach zachowań społecznych: rywalizacji, konkurencyjności, 
współpracy w większej grupie osób i podejmowania trudnych ról społecznych przygotowujących do dorosłego 
życia. Dlatego włączenie uczniów szkoły filialnej już od pierwszego etapu edukacji w strukturę Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Sidzinie jest jak najbardziej uzasadnione. Wszyscy uczniowie filii zostaną objęci opieką 
pedagogiczną i będą dołączeni do odpowiednich oddziałów klas Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sidzinie. Na 
podkreślenie zasługuje również lokalizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sidzinie, oddalona od likwidowanej 
filii szkoły zaledwie o około 3 km. Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 odbywają się na jedną zmianę, 
a zwiększenie liczby uczniów nie spowoduje zmiany organizacji nauczania, co obrazuje poniższe zestawienie 
tabelaryczne. 

ROK SZKOLNY 2013/2014 – 

liczba uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sidzinie bez uczniów z filii: 
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ROK SZKOLNY 2013/2014 – 

liczba uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sidzinie po likwidacji filii i dołączeniu uczniów do 
odpowiednich klas: 
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Należy zaznaczyć, iż Gmina od momentu przejęcia szkół i przedszkoli nie dokonała do chwili obecnej żadnej 
racjonalizacji sieci, a ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do dokonywania wydatków publicznych 
w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów. Gmina corocznie 
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dokłada z własnych środków znaczące kwoty na oświatę, które z roku na rok wykazują stałą tendencję 
wzrostową. Obecnie ciężar utrzymania stał się niemożliwy do udźwignięcia przez budżet Gminy z powodu zbyt 
małej liczby dzieci w szkole, a co za tym idzie wysokich kosztów stałych utrzymania budynku, opłaty czynszu 
za wynajem i niebagatelnych kosztów, jakimi są płace nauczycieli, a tym samym bardzo wysoki średni koszt 
kształceni ucznia. 

Sprawą najważniejszą jest dobro dzieci. Gmina dołoży należytej staranności, by zapewnić dzieciom 
likwidowanej filii szkoły jeszcze lepsze warunki pod względem nauczania, wychowania i rozwoju oraz zapewni 
zrealizowanie uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty i innych ustaw. Część nauczycieli 
likwidowanej filii szkoły znajdzie zatrudnienie w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina jest organem 
prowadzącym. 

Uchwała w przedmiocie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sidzinie wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół imienia Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie powinna zostać podjęta w takim czasie, aby zgodnie 
z przepisami prawa oświatowego przeprowadzić procedury rozwiązania stosunku pracy z zatrudnionymi tam 
nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi (art. 59 ust.1 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 20 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz 674 z późn. zm.). 
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