UZASADNIENIE
Art.59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) mówi że:
• 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 obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji,
zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora
oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządy terytorialnego właściwej do
prowadzenia szkół danego typu.
• Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może
zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
Zgodnie z art. 5c pkt 1 cytowanej ustawy, obowiązek zawiadomienia rodziców oraz kuratora
oświaty o zamiarze likwidacji szkoły należy do kompetencji Rady Gminy, co najmniej na 6
miesięcy przed terminem planowanej likwidacji. W związku z tym niezbędne jest podjęcie
przez Radę Gminy uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, w terminie umożliwiającym
przekazanie treści tej uchwały.
Celem likwidacji Szkoły Podstawowej w Niedaszowie jest konieczność dostosowania sieci
szkół położonych w Gminie Mściwojów do realnych potrzeb wynikających z zachodzących
zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych kosztów na
zadania oświatowe. Główną przesłanką uzasadniającą likwidację szkoły jest mała liczba
dzieci w Szkole oraz zły stan techniczny budynków szkoły wymagających dużych nakładów
finansowych na przeprowadzenie kapitalnego remontu. Szkoła Podstawowa w Niedaszowie
jest najmniej liczebną szkołą spośród szkół prowadzonych przez Gminę Mściwojów.
Prognoza demograficzna na przyszłe lata przedstawia się następująco:
• w roku szkolnym 2011/2012 – 49 uczniów w 6 oddziałach.
Liczba uczniów w oddziałach :
klasa I – 5; klasa II- 12; klasa III – 1; klasa IV – 9; klasa V – 8; klasa VI – 14
oraz oddział przedszkolny tzw. kl.”O”- 8 dzieci
• w roku szk. 2012/2013 – 43 uczniów,
• w roku szk. 2013/2014 - 63 uczniów,
• w r. szk. 2014/2015 – 71 uczniów,
• w r. szk. 2015/2016 – 73 uczniów
W szkole tej dokonano łączenia klas II z III . Nauczanie w klasach łączonych nie sprzyja
realizacji programu nauczania oraz stwarza bariery psychologiczne dzieciom po przejściu do
gimnazjum.
Koszty utrzymania tej placówki wynoszą w bieżącym roku 714 507 zł z czego wydatki
osobowe stanowią kwotę 666 307,00 zł.
Po zlikwidowaniu tej szkoły uczniowie będą mieli zapewnioną możliwość kontynuowania
dalszej nauki w Szkołach Podstawowych w Snowidzy i w Targoszynie, a następnie
w Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach. Gmina zapewni autobusem szkolnym lub
wynajętym przewoźnikiem bezpłatny dojazd uczniów i opiekę. Nie jest uzasadnione
utrzymywanie przez Gminę trzech małoliczebnych placówek.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej
w Niedaszowie z dniem 31 sierpnia 2011 r. jest zasadne.

