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Uchwala NrXV/84/12 
Rady Gminy Adamów 

z dnia 03 lutego 2012 roku 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Bliżowie 

Na podstawie art.59 ust.l w zw. z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 199lr. 
o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.9 lit h 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) Rada Gminy Adamów uchwala, co następuje: 

§1 

Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2011/2012 Filii Szkoły Podstawowej 
imieniem Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej tj. Szkoły Filialnej w Bliżowie. 

§2 

W przypadku likwidacji filii uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole 
Podstawowej imieniem Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej. 

§3 

Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły 
rodziców uczniów i Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Lubelskiego Kuratora 
Oświaty o opinię o likwidacji szkoły. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XV/84/12 Rady Gminy Adamów z dnia 03 lutego 2012 roku 

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004r. Nr 256, 
poz.2572 z późn. zm.) w art. 59 ust.l zezwala organowi prowadzącemu na likwidację szkoły 
z końcem roku szkolnego po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania 
nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. 

Podjęcie przez Radę Gminy Adamów uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Filialnej w Bliżowie jest uzasadnione koniecznością dostosowania sieci szkół do realnych potrzeb 
wynikających ze zmian demograficznych oraz dużymi kosztami utrzymania szkoły w porównaniu 
do liczby uczęszczających do niej uczniów. 

Szkoła Filialna w Bliżowie jest szkołą o strukturze organizacyjnej I-III i oddziale 
przedszkolnym. W roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza do niej 11 uczniów: 
kl."0"- 6 uczniów (w tym: czterech pięciolatków, dwóch sześciolatków) 
kl.I - 1 
kl.II - 2 
kl.IH - 2 

Ze względu na małą liczbę dzieci zorganizowany jest jeden oddział. Nie jest to 
korzystne dla uczniów gdyż nie gwarantuje optymalnego poziomu nauczania. Na podstawie danych 
z ewidencji ludności liczba urodzeń w obwodzie szkoły wygląda następująco : 
2007 - 0 
2008 - 3 
2009 - 1 
2 0 1 0 - 3 
2 0 1 1 - 3 

W Szkole Filialnej w Bliżowie zatrudnionych jest czterech nauczycieli w niepełnym 
wymiarze godzin. 

W przypadku likwidacji szkoły w odniesieniu do nauczycieli zapewnione zostaną prawa 
i obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz.U. z 2006 r Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).W miarę możliwości zostaną zaproponowane miejsca 
pracy w innych placówkach oświatowych na terenie Gminy Adamów. 

W 2012 roku planowane jest że Gmina Adamów otrzyma subwencję oświatową 
w wysokości ok. 3 738 245,00 zł. (472 uczniów z terenu gminy objętych jest subwencją co daje 
średnio kwotę w wysokości 7 920,01 zł. na jednego ucznia) natomiast wydatki bieżące planowane 
na oświatę wyniosą ok. 5 028 750,00 zł. W związku z powyższym gmina pokryje z dochodów 
własnych wydatki na oświatę w łącznej kwocie ok. 1 290 505,00 zł. 

Planowane wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Szkoły Filialnej w Bliżowie 
w roku 2012 wyniosą ok. 117 490,00 zł. co przy ogólnej liczbie uczęszczających do niej uczniów 
(11 uczniów, w tym kl."0")daje koszt w przeliczeniu na jednego ucznia w wysokości ok. 10 700,00 
zł. Koszt utrzymania jednego ucznia objętego subwencją oświatową (od kl. I - t.j. 5 uczniów) 
to kwota ok. 23 498,00 zł. 

Po likwidacji Szkoły Filialnej w Bliżowie Gmina zapewni uczniom ze zlikwidowanej 
szkoły możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej imieniem Batalionów Chłopskich 
w Szewni Górnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Szewni Górnej. Szkoła ta posiada również 
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i zapewni uczniom odpowiedni poziom nauczania, 
wychowania i opieki. Posiada bogatą bazę dydaktyczną salę komputerową z dostępem do internetu, 
stołówkę, bibliotekę, a w najbliższym czasie zostanie wzbogacona w salę sportową. 
Ważna dla uczniów będzie także możliwość rozpoczynania edukacji w tej samej szkole i tym 
samym środowisku, w którym będą ją kończyć jako absolwenci gimnazjum. 



Zmiana ta wyeliminuje nauczanie w klasach łączonych. W małych grupach trudniej 
0 funkcjonowanie wybijających się i zdolnych uczniów, z których inni mogliby brać przykład 
1 dążyć do współzawodnictwa. Pozwoli im na lepsze uspołecznienie i sprawne funkcjonowanie 
w grupie rówieśniczej. 

Do szkoły uczniowie będą dowożeni autokarem z opiekunem oraz zostaną objęci opieką 
w świetlicy szkolnej na czas oczekiwania na autobus. Wszyscy uczniowie szkoły mają możliwość 
korzystania z obiadów w stołówce szkolnej, po złożeniu przez rodziców stosownego wniosku. 
Koszt dowozu jednego ucznia z Bliżowa do Szewni Górnej wynosi ok. 454,00 zł. rocznie. 
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej 
w Bliżowie jest w pełni zasadne. 

Stosownie do art. 59 ust.l ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkołę może 
dokonać likwidacji szkoły przy zachowaniu określonej w ustawie procedury: co najmniej na 
6 miesięcy przez terminem planowanej likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę występuje 
z wnioskiem do Kuratora Oświaty wraz z uchwałą o zamiarze likwidacji ( do końca lutego danego 
roku) oraz zawiadamia rodziców o planowanych zmianach. Po uzyskaniu opinii Kuratora Oświaty 
organ prowadzący podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji szkoły. 


