
UCHWAŁA NR XXIV/151/21 
RADY GMINY ŁUBNICE 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach poprzez obniżenie jej stopnia 
organizacyjnego do klas  I – III z oddziałem przedszkolnym 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. 
poz.713 z późn. zm.) oraz art.89 ust.9 i art 95 ust.2 w zw. z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty w Kielcach, Rada Gminy Łubnice, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2021 roku przekształca się Publiczną Szkołę Podstawową  w Budziskach z siedzibą 
w Budziskach 146, 28-232 Łubnice, o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałem przedszkolnym, 
w Publiczną Szkołę Podstawową w Budziskach z siedzibą w Budziskach 146, 28-232 Łubnice o strukturze 
organizacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałem przedszkolnym. 

2. Od dnia 1 września 2021 r. uczniowie klas IV-VIII przekształconej szkoły dalszą naukę będą realizować 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach z siedzibą w Łubnicach 62, 28-232 Łubnice. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Eugeniusz Kozioł 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910
(z późn.zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem
roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki w innej
szkole publicznej tego samego typu. Przepisy dotyczące likwidacji szkoły stosuje się
odpowiednio do procedury przekształcenia placówki poprzez obniżenie stopnia jej
organizacji.

Organ prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem
przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów
i właściwego kuratora oświaty.

Gmina Łubnice rozpoczynając procedurę przekształcenia ośmioletniej Publicznej
Szkoły Podstawowej w Budziskach ze strukturą organizacyjną klas I – VIII z oddziałem
przedszkolnym w Publiczną Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej
klasy I-III z oddziałem przedszkolnym wypełniła dyspozycję wskazanego na wstępie art. 89
ustawy - Prawo oświatowe.

W dniu 28 stycznia 2021 r. Rada Gminy Łubnice podjęła uchwałę nr XXII/136/21
w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.

O uchwale został powiadomiony organ wykonawczy Gminy. Organ prowadzący
szkołę pismem znak Fn-3.0123.1.2021 z dnia 3 lutego 2021 r. zawierającym uchwałę
intencyjną i uzasadnienie zwrócił się do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach o
wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Rodzice uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Budziskach zostali skutecznie powiadomieni pisemnie w ustawowym terminie o zamiarze
przekształcenia Szkoły.

Świętokrzyski Kurator Oświaty postanowieniem z dnia 10 lutego 2021 r.
nr KO.II.542.5.2021 wyraził pozytywną opinię w sprawie przekształcenia z dniem
31 sierpnia 2021 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach poprzez obniżenie jej
struktury organizacyjnej do klas I–III z oddziałem przedszkolnym. Świętokrzyski Kurator
Oświaty przychylił się w swojej opinii do stanowiska organu prowadzącego wyrażonego w
treści uzasadnienia uchwały intencyjnej stwierdzając, iż obniżenie stopnia organizacyjnego
PSP w Budziskach jest uzasadnione miejscowymi warunkami, na które składają się
niewielka liczba uczniów w poszczególnych klasach, co prowadzi do tego, że edukacja w
obrębie niektórych przedmiotów prowadzona jest w ramach zajęć łączonych, a także to, iż
liczba urodzeń na terenie obwodu w/w Szkoły kształtuje się na niskim poziomie nie rokując
poprawy demograficznej.

Jednocześnie Świętokrzyski Kurator Oświaty stwierdził, iż dzieci z likwidowanych
klas IV – VIII będą miały możliwość kontynuacji edukacji w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach, która ze względu na warunki lokalowe
oraz techniczne i dydaktyczne jest wystarczająco przygotowana na przyjęcie nowych
uczniów, dotychczasowa liczba uczniów w oddziałach funkcjonujących w PSP w
Łubnicach, pozwala na przyjęcie nowych, z obwodu PSP w Budziskach, bez ryzyka
przepełnienia klas i przyczyni się to do rozwoju kompetencji społecznych wszystkich
dzieci.

PSP w Łubnicach to największa z sieci szkół, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Łubnice, a zarazem posiadającą najlepsze zaplecze dydaktyczne. Szkoła ta
dysponuje zespołem pełnowymiarowych obiektów sportowych (ze sztuczną trawą wraz z
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trybunami, boisko wielofunkcyjne, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoku w dal,
boisko do koszykówki, kort tenisowy), które będą w dalszym ciągu rozbudowywane

o boisko do siatkówki plażowej i obiekt do pchnięcia kulą, placem zabaw oraz
pełnowymiarową salą gimnastyczną, jedyną w całej gminie, a także kuchnią i stołówką z
pełną obsadą. Z racji tego, że do PSP w Łubnicach uczęszcza 101 uczniów, włączenie
uczniów PSP w Budziskach do istniejących klas w PSP w Łubnicach nie spowoduje
przepełnienia w klasach, czy konieczności ich dzielenia na mniejsze, a przyczyni się do
tego, że ich liczebność będzie optymalna z punktu widzenia socjalizacyjnego
i dydaktycznego. Uczniowie z obwodu PSP w Budziska do szkoły w Łubnicach będą
dowożeni na zasadach przewidzianych w ustawie.

Celem przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach jest
dostosowanie sieci szkół prowadzonych przez Gminę Łubnice do realnych potrzeb
wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związana z tym konieczność
racjonalizacji wydatków budżetowych ponoszonych na realizację zadań oświatowych, a
także optymalizacja kosztów kształcenia z uwagi na pogarszającą się relację między
obniżoną wysokością części oświatowej subwencji dla Gminy Łubnice, a rzeczywistymi
kosztami kształcenia oraz stanem finansów Gminy.

Główną przyczyną uzasadniającą przekształcenie Publicznej Szkoły Podstawowej w
Budziskach jest niewielka liczba dzieci uczęszczających do Szkoły, która systematycznie z
roku na rok maleje. W roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły uczęszczało 66 uczniów a w
roku szkolnym 2019/2020 – 58 uczniów.

W roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów w poszczególnych klasach wg
aktualnego stanu przedstawia się następująco:

3-5 lat Kl. „0” Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Kl. VII Kl. VIII Ogółem

15 5 0 3 6 2 4 9 9 5 58

Z danych ewidencji ludności wynika, że w najbliższych latach nie należy liczyć na
przyrost liczby potencjalnych uczniów mogących w przyszłości uczęszczać do PSP w
Budziskach.

W obwodzie Szkoły zameldowanych jest:

· z rocznika 2014 pięcioro dzieci z czego troje uczęszcza do oddziału
przedszkolnego PSP w Budziskach, zaś dwoje uczy się poza obwodem
Szkoły,

· z rocznika 2015 siedmioro dzieci z czego sześcioro korzysta z opieki
przedszkolnej w PSP w Budziskach, zaś jedno uczęszcza do placówki spoza
Gminy,

· z rocznika 2016 dziewięcioro dzieci z czego dwoje korzysta z opieki
przedszkolnej w PSP w Budziskach, dwoje w PSP w Łubnicach, a pozostałe
uczęszczają do placówek spoza Gminy,

· z rocznika 2017 dziewięcioro dzieci, (z poczynionych przez Urząd Gminy
ustaleń wynika, że do PSP w Budziskach z tego rocznika będzie
prawdopodobnie uczęszczała tylko dwójka dzieci).

· z rocznika 2018 troje dzieci, (z poczynionych przez Urząd Gminy ustaleń
wynika, że do PSP w Budziskach z tego rocznika będzie prawdopodobnie
uczęszczało tylko jedno dziecko).
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· z rocznika 2019 jedenaścioro dzieci. (z poczynionych przez Urząd Gminy
ustaleń wynika, że do PSP w Budziskach z tego rocznika będzie
prawdopodobnie uczęszczało tylko czwórka dzieci).

Należy tu zaznaczyć, iż przedstawione dane demograficzne nie odzwierciedlają w
pełni rzeczywistej liczby uczniów, która znajdzie się w oddziałach szkolnych w w/w latach.
Z doświadczenia oraz z danych ewidencji ludności wynika, że nie wszystkie dzieci
zameldowane na terenie miejscowości wchodzących w skład obwodu Szkoły podejmą
naukę w Szkole. Część dzieci oraz ich rodziców jedynie figuruje na terenie obwodu Szkoły
jako osoby zameldowane natomiast fizycznie w nim nie mieszka. Duża część rodziców
dzieci ze wskazanych wyżej roczników podała, ponadto, że nie zamierza posyłać dzieci do
PSP w Budziskach, ze względu na to, że m.in. ich starsze rodzeństwo uczęszcza już do
innych szkół przede wszystkim do SP w Ruszczy, SP w Połańcu oraz w PSP w Łubnicach.

Utrzymywanie tak nielicznych oddziałów szkolnych wpływa niekorzystnie na rozwój
dziecka. W obecnym systemie nauczania funkcjonuje osiem klas szkoły podstawowej,
gdzie po jej ukończeniu dzieci będą wybierać naukę w szkołach ponadpodstawowych. W
tych szkołach nie będzie już oddziałów kilkuosobowych, a będą znacznie liczniejsze, gdzie
dziecko zmierzy się z dużymi trudnościami w przystosowaniu się do nowych warunków.
Struktura osobowa uczniów w PSP w Budziskach nie jest szeroko rozumianą reprezentacją
społeczności lokalnej – gminnej, z tego względu w grupie uczniów o tak nienaturalnej
strukturze nie mogą zachodzić prawidłowe relacje i integracje społeczne. To powoduje, że
realizacja ważnych społecznie celów wychowawczych i właściwe kształtowanie postaw
społecznych jest znacznie utrudnione. Obecna liczba uczniów uniemożliwia w istocie
właściwą realizację procesu dydaktycznego nie gwarantując optymalnego poziomu
nauczania. Znaczna część zajęć jest realizowana na tzw. zajęciach łączonych, gdzie na
potrzeby danej lekcji grupuje się uczniów dwóch klas najmniejszych liczebnie. Zajęcia
łączone odbywają się praktycznie ze wszystkich przedmiotów we wszystkich klasach,
włączając w to edukację wczesnoszkolną. W znacznym stopniu utrudnia to wprowadzanie
metod aktywizujących, często wyklucza pracę w grupach. Nie ma odpowiednich warunków
do uczniowskiej współpracy i rywalizacji, a w konsekwencji do kształtowania właściwych
postaw. W grupach kilkuosobowych trudniej o funkcjonowanie wybijających się i zdolnych
uczniów, z których inni mogliby brać przykład i dążyć do współzawodnictwa. Według
psychologów dziecięcych dziecko w dużej grupie uczniów zaspokaja ważne potrzeby:
afiliacji, uznania, prestiżu i osiągnięć. W większej grupie dzieci lepiej się rozwijają, łatwiej
adaptują do nowych sytuacji, lepiej radzą sobie z emocjami, mają wyższe i bardziej
adekwatne poczucie własnej wartości i czują się szczęśliwsze. Umiejętności takie nabywają
w czasie kontaktów z innymi dziećmi.

Z uwagi na małą liczbę uczniów, niemożliwe jest prowadzenie zajęć wychowania
fizycznego w zakresie zespołowych gier sportowych. Ze względu na nieliczną obsadę
uczniów część pomieszczeń Szkoły jest wyłączona z użytkowania.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Budziskach zatrudnionych jest 14 nauczycieli
(8,52 etatu wg. SIO), co oznacza, że na jeden etat nauczycielski przypada statystycznie 6,33
ucznia.

PSP w Budziskach tylko dla 7 nauczycieli jest podstawowym miejscem pracy. Jeden
z tych nauczycieli spełnia przesłanki do przyznania nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego. Drugi z tych nauczycieli posiada inne miejsce zatrudnienia w szkole
poza terenem Gminy Łubnice. Trzeci z tych nauczycieli jest zatrudniony w niepełnym
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wymiarze etatu. Czwarty z tych nauczycieli posiada zatrudnienie w szkole na terenie Gminy
Łubnice w wymiarze większym, niż zatrudnienie w PSP w Budziskach. Dla pozostałej
trójki nauczycieli PSP w Budziskach jest jedynym miejscem zatrudnienia w pełnym
wymiarze czasu pracy. Dla pozostałych nauczycieli podstawowymi miejscami zatrudnienia
są inne szkoły w tym: dla 3 z nich - PSP w Łubnicach, dla 2 z nich - SP w Połańcu, dla 1 z
nich- PSP w Gacach Słupieckich, dla 1 z nich - SP w Ruszczy. Dwójce z tych nauczycieli
stosunek pracy w PSP w Budziskach wygasa z dniem 31 sierpnia 2021 r. ze względu na
zawarcie z nimi umowy na czas określony (nauczyciele z SP w Połańcu).

W PSP w Budziskach zatrudnionych jest również 4 osoby na stanowiskach
nienauczycielskich, na łączny wymiar etatów 2,125, z czego dwóm pracownikom umowa
wygasa z dniem 31 sierpnia 2021 r.

W roku kalendarzowym 2019 pełny koszt funkcjonowania Szkoły wyniósł
998 594,69 zł zaś subwencja oświatowa wraz z dotacjami celowymi wyniosła 676 228,77
zł. Gmina Łubnice zatem dołożyła z własnych środków do funkcjonowania Szkoły kwotę
322 365,72 zł. W przeliczeniu na liczbę uczniów w 2019 r., co w przeliczeniu na jednego
ucznia przełożyło się na kwotę 5 108,90zł rocznie i odpowiednio 425,74 zł miesięcznie.

W roku 2020 subwencja oświatowa wraz z dotacjami celowymi, stanowi kwotę 755
825,25 zł, przy czym koszty funkcjonowania Szkoły to kwota 1 096 301,02 zł. Dopłata ze
środków własnych Gminy stanowi zatem kwotę 340 475,77 zł, co przekłada się w
przeliczeniu na jednego ucznia na kwotę 5 977,00 zł rocznie i odpowiednio 498,08 zł
miesięcznie.

Założenia obniżenia struktury organizacyjnej mają na celu utrzymanie Szkoły
w środowisku, mimo trudnych warunków demograficznych, tak, aby najmłodsze dzieci, w
tym w wieku przedszkolnym miały bliski dostęp do swojej szkoły.

Obniżenie struktury organizacyjnej pozwoli na racjonalizację wydatków
ponoszonych na oświatę, przy jednoczesnym zagwarantowaniu uczniom prawa dostępu do
kształcenia na wysokim poziomie.

Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty, zasadne jest podjęcie uchwały
w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w
Budziskach poprzez obniżenie struktury organizacyjnej do klas I –III z oddziałem
przedszkolnym.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Kozioł

Id: 9D13B45B-8367-4E71-A981-0229654D0283. Podpisany Strona 4




