
UCHWAŁA NR IV/ 17/19 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 26 lutego 2019 roku 

 

 

w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Uboczu                 

                    gmina Gryfów Śląski 

 

 

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

gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

- Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2019 r. Szkołę Podstawową                                                

        im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu. 

 

§ 2. Przyczyną likwidacji jest bardzo mała liczba uczniów, co jest powodem bardzo wysokich  

       kosztów prowadzenia szkoły. 

 

§ 3. Uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się dowóz i kontynuowanie nauki w Szkole  

        Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim                                       

        ul. Uczniowska 11. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu do Dolnośląskiego  

       Kuratora Oświaty celem wydania opinii oraz podaniu do publicznej wiadomości  

       w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 
 

Organ prowadzący zamierza zlikwidować Szkołę Podstawową im . Władysława 

Stanisława Reymonta z dniem 31 sierpnia 2019 roku. 

Najważniejszym powodem likwidacji, co określono w uchwale, jest mała liczba uczniów 

i wysokie koszty prowadzenia szkoły. Uczniom likwidowanej szkoły zapewni się dowóz                               

i kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej                 

w Gryfowie Śląskim przy ul. Uczniowskiej 11. 

O zamiarze likwidacji powiadomiono rodziców, którzy spotkali się z Dolnośląskim 

Kuratorem Oświaty w dniu 19 lutego 2019 r. w Uboczu. 

W przypadku podjęcia niniejszej uchwały zostanie ona przesłana do Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty w celu wydania opinii. 

Szkoła może zostać zlikwidowana jedynie w przypadku wydania pozytywnej opinii Kuratora. 

Poniżej przedstawiamy powody zamiaru likwidacji. 

 

POWODY ZAMIARU LIKWIDACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UBOCZU 

 

I. Bardzo mała liczebność uczniów w klasach 
 

W roku szkolnym 2018/2019 
 

Klasa 0 I II III IV V VI VII VIII Razem 
szkoła 

Liczba uczniów 
 

5 2 6 5 3 7 0 9 8 40 

 

W roku szkolnym 2019/2020 – prognoza 
 

Klasa 0 I II III IV V VI VII VIII Razem 
szkoła 

Liczba uczniów 
 

2 5 2 6 5 3 7 0 9 37 

 

Na podstawie zameldowania w Uboczu w kolejnych latach w szkole rozpoczynałyby naukę 

następujące liczby uczniów  -prognoza: 

 

Rok szkolny 
 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Liczba uczniów 
 

39 49 48 56 

W/w prognoza nie odzwierciedla właściwie liczebności uczniów, gdyż liczba uczniów 

realizujących obowiązek szkolny w szkole nie pokrywa się z uczniami zameldowanymi                              

w Uboczu objętymi obowiązkiem szkolnym, co przedstawia poniższa tabela – dotycząca roku 

szkolnego 2018/2019 



Uczniowie objęci obowiązkiem szkolnym 
 

74 

Uczniowie realizujący obowiązek w SP Ubocze 
 

34 

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w innej szkole na terenie gminy 
 

23 

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w innej gminie 
 

12 

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny za granicą 
 

5 

Uczniowie zameldowani w innych gminach 
 

8 

 

Jak widać z powyższego zestawienia adres zamieszkania nie gwarantuje podjęcia nauki                          

w Szkole Podstawowej w  Uboczu przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

Tym samym w/w zestawienia dowodzą, że w bieżącym roku szkolnym i następnych liczebność 

uczniów w klasach jest i będzie bardzo mała. 

 

II. Wysokie koszty utrzymania szkoły – wysoka dopłata do subwencji: 
 

w 2017 roku 

- otrzymana subwencja  379 847,00 zł 

- wydatki    719 285,00 zł 

- dopłata z budżetu gminy 339 438,00 zł 

w 2018 roku 

- otrzymana subwencja  457 795,00 zł 

- wydatki    781 825,00 zł 

- dopłata z budżetu gminy 324 029,00 zł 

 

III. Zmniejszenie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Rząsinach 
 

Likwidacja Szkoły Podstawowej w Uboczu spowoduje zmniejszenie dotacji dla Szkoły 

Podstawowej w Rząsinach z uwagi na zastosowanie niższego współczynnika zwiększającego.  

Wówczas do obliczenia subwencji dla Szkoły Podstawowej w Rząsinach będzie wzięty pod 

uwagę współczynnik w gminie miejsko-wiejskiej, w której znajduje się szkoła tego samego typu 

prowadzona przez gminę (jak SP Ubocze) oraz szkoła publiczna prowadzona przez inny organ 

niż organ jednostki samorządu terytorialnego (jak SP Rząsiny – organ prowadzący 

Stowarzyszenie Rozwoju Rząsin). 

Taką gminą jest Bystrzyca Kłodzka, w której współczynnik zwiększający wynosi 1,21. 

Zmniejszenie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Rząsinach wyniosłoby 346 tys. zł.  

 

 



IV. Struktura zatrudnienia nauczycieli 
 

Szkoła zatrudnia 9 nauczycieli, w przypadku likwidacji szkoły 8 nauczycieli znajdzie 

zatrudnienie w szkole wskazanej przez organ prowadzący – (SP NR 2 w Gryfowie Śląskim) lub 

innych na terenie gminy Gryfów Śląski. 

 

V. Baza lokalowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim 
 

Zdaniem organu prowadzącego wskazanie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi 

Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim jest racjonalne. Baza lokalowa pomieszczeń dydaktycznych 

jest w bardzo dobrym stanie technicznym, bardzo dobrze wyposażona w pomoce naukowe. 

Dodatkowym atutem tej lokalizacji jest bardzo dobra baza sportowa – hala sportowa, siłownia 

i kompleks boisk „Orlik” – czego nie ma w Szkole Podstawowej w Uboczu.                                          

Kolejnym argumentem jest duża ilość zajęć w ramach kół zainteresowań. 

 

VI. Dowóz uczniów 
 

Organ prowadzący zapewni sprawny i bezpieczny dowóz uczniów z Ubocza do Szkoły 

Podstawowej Nr 2, natomiast  odwóz po lekcjach będzie wykonywany czterokrotnie, mając 

szczególnie na uwadze odwóz uczniów z najmłodszych klas zawsze po lekcjach.  

Dowóz będzie kilkuminutowy, gdyż  z najdalszego przystanku w Uboczu do Gryfowa Śląskiego                    

jest ok 5 km. 

 

VII. Czy nauka w mało licznych klasach jest  dobra? 
 

Na podstawie badań psychologów ukazano potrzebę kontaktów z rówieśnikami jako 

najważniejszą w hierarchii potrzeb społecznych uczniów szkoły podstawowej, potwierdzając 

tym samym znaczenie dążności do grupowania się w tym wieku szkolnym. 

Podstawową wadą klas mało licznych jest zbyt mała liczba kolegów i koleżanek. Potrzeby 

przynależności do grupy w najmniej licznych klasach nie są zaspokajane na optymalnym 

poziomie, stanowią często powód cierpienia, przeżywania osobistego odrzucenia, pojawiania 

się niskiej samooceny, bywa że doprowadzającej do rezygnacji z uczęszczania do szkoły. 

Znane są przypadki, gdy w 2 osobowej klasie, jedno dziecko nie przyjdzie do klasy, to drugie                  

z płaczem prosi mamę, aby zabrała je do domu, nie chce być samo z nauczycielem. 

Badania dowodzą, że stosunkowo najlepsze warunki rozwojowe dla uczniów klas młodszych 

stwarzają średnio liczne grupy klasowe liczące od 14 do 27 uczniów. 

 

VIII. Struktura klas w Szkole Podstawowej Nr 2 po likwidacji Szkoły Podstawowej                         

w Uboczu 

Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Uboczu i przeniesieniu uczniów do Szkoły Podstawowej 

Nr 2 w Gryfowie Śląskim liczba uczniów i oddziałów w tej szkole w roku szkolnym 2019/2020 

będzie następująca: 

 



 

Klasy 
 

I II III IV V VI VII VIII Razem 

Liczba uczniów 
w tym (SP Ubocze) 
 

38 
(5) 

26 
(2) 

6 
(6) 

5 
(5) 

26 
(3) 

7 
(7) 

0 20 
(9) 

128 
(37) 

 
Liczba oddziałów 
 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
9 

 

Z powyższego zestawienia widać, że nie będzie żadnego problemu z pomieszczeniem w tej 

szkole takiej ilości uczniów, biorąc dodatkowo pod uwagę, że w byłym Gimnazjum uczyło się 

ponad 400 uczniów. 

 

 

     

 

 


