
UCHWAŁA NR XL/264/22 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI 

z dnia 12 grudnia 2022 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jakubowicach 

Na podstawie art. 89 ust. 1,  w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym   (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Wyraża  się  zamiar  likwidacji  Publicznej Szkoły Podstawowej w Jakubowicach z dniem 31 sierpnia 
2023 r. tj. z  końcem  roku  szkolnego 2022/2023. 

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Pawłowiczki do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia rodziców uczniów oraz Opolskiego Kuratora  
Oświaty  o zamiarze likwidacji  Publicznej Szkoły Podstawowej w Jakubowicach oraz do  wystąpienia  do 
Opolskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jakubowicach. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pawłowiczki 

 
 

Przemysław Malinka 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 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 oraz właściwego kuratora oświaty. 
Organem właściwym do podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji  jest rada gminy, która może 
upoważnić wójta gminy do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji 
szkoły.    

Do Publicznej Szkoły w Jakubowicach w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza 10 uczniów: 
3 uczniów do klasy VII i 7 uczniów do klasy VIII. W przyszłym roku szkolnym do szkoły będzie 
uczęszczało 3 uczniów klasy VIII. 
Sytuacja demograficzna w obwodzie szkoły przedstawia się następująco (dzieci zameldowane): 
 
rocznik liczba dzieci 
2016 4 
2017 8 
2018 8 
2019 11 
2020 10 
2021 12 
2022 do listopada 9 
 
W poprzednich latach szkolnych demografia kształtowała się na podobnym poziomie jednak nie 
przekładało się to na nabór do szkoły podstawowej. Rodzice uczniów zamieszkujących w obwodzie 
szkoły podejmują decyzję o posłaniu dzieci do szkoły podstawowej zlokalizowanej w sąsiedniej 
gminie, stąd występujący od wielu lat brak naboru do szkoły. Tendencja ta utrzymuje się również w 
odniesieniu do roczników przedszkolnych – nabór do przedszkola sukcesywnie się zmniejszał, aż 
do roku szkolnego 2022/2023, w którym do Publicznego Przedszkola w Jakubowicach nie 
uczęszcza żaden uczeń. 

Zatrudnienie w szkole na stanowiskach pedagogicznych w roku szkolnym 2022/2023 
wynosi 5,55 etatu, w tym 2 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć  i 11 nauczycieli 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć.  
Podstawa prawna zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023:  
- 2 nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, w tym jeden na urlopie zdrowotnym, 
- 5 nauczycieli zatrudnionych na czas określony do 31.08.2023r. (łącznie 1,23 etatu), 
- 6 nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony (łącznie 2,32 etatu). 
Sytuacja nauczycieli: 
- 2 nauczycieli emerytów (łącznie 0,42 etatu), 
- 3 nauczycieli z uprawnieniami emerytalnymi (łącznie 2,72 etatu), 
- 3 nauczycieli zatrudnionych w innej szkole ( łącznie 0,7 etatu). 
Stan zatrudnienia na stanowiskach administracji i obsługi, to 4 osoby (łącznie 2 etaty), każda osoba 
zatrudniona w wymiarze 0,5 etatu na czas nieokreślony. 
 
 

 W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Jakubowicach otrzymają możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Gościęcinie.  
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Gmina Pawłowiczki, realizując obowiązek, o którym mowa w art. 39 ustawy Prawo 
oświatowe zapewni   dowożenie   uczniom kontynuującym naukę w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Gościęcinie. Przewidywany czas dojazdu do szkoły w Gościęcinie wyniesie ok. 15 
minut. 

Zapewnienie możliwości kontynuowania nauki uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Gościęcinie nie ograniczy dostępności do nauki, opieki i wychowania. Warunki nauki, 
wychowania i opieki, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny zostaną polepszone. Do 
obecnej klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w 
Gościęcinie uczęszcza 6 uczniów, zwiększenie liczebności w oddziale do 9 uczniów nie wpłynie na 
pogorszenie warunków nauki, opieki i wychowania.  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościęcinie posiada lepsze warunki lokalowe niż 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jakubowicach - dysponuje nowym zapleczem sportowo-
rekreacyjnym (w tym halą sportową i boiskiem na zewnątrz), świetlicą, biblioteką, nowoczesnym 
wyposażeniem pracowni szkolnych. Szkoła zapewnia uczniom skorzystanie z  gorącego posiłku w 
ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościęcinie zatrudnia wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną, w tym specjalistów prowadzących zajęcia dla uczniów objętych kształceniem 
specjalnym. Jeden uczeń obecnej kasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Jakubowicach 
posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i jest objęty pomocą wynikająca z zaleceń 
zawartych w tym orzeczeniu. W przypadku kontynuowania przez tego ucznia nauki w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Gościęcinie zostanie on objęty stosowną pomocą zgodnie z zaleceniami. 

Likwidacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Jakubowicach uzasadniona jest również 
względami ekonomicznymi. Budżet Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jakubowicach  na rok 
2022 to kwota 1 111 102 zł, w tym 150 029 zł z przeznaczeniem na przedszkole i 961 073 zł na 
szkołę podstawową. Przy średniorocznej liczbie uczniów w szkole w 2022 r. wynoszącej 15 (18 w 
okresie I-VIII i 10 w okresie IX-XII 2022r.), koszt utrzymania jednego ucznia w 2022r. to kwota 
ponad 64 000 zł rocznie. 

Uchwała upoważnia i zobowiązuje Wójta Gminy Pawłowiczki do zawiadomienia o 
zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły w Jakubowicach rodziców uczniów oraz Opolskiego 
Kuratora Oświaty. Warunkiem likwidacji szkoły jest pozytywna opinia kuratora oświaty w tej 
sprawie.  

Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały intencyjnej Wójt Gminy Pawłowiczki podejmie 
czynności mające na celu wypełnienie procedury likwidacyjnej. Termin zawiadomienia o zamiarze 
likwidacji rodziców uczniów i kuratora oświaty oraz uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty 
upływa 28 lutego 2023 roku. 
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