Uchwała Nr XIX/179/05
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia  03 lutego 2005 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej  Szkoły Podstawowej w Sarnowie
 

         Na podstawie art.7 ust.1 pkt.8, art.18 ust.2 pkt.9 lit. ,,h” 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

	  Z uwagi na małą liczbę dzieci w wieku szkolnym w latach 2004/2005 oraz 

w latach od 2005/2006 do 2010/20011 i aktualny stan uczniów z oddziałem ,,0” 
w liczbie 45, zamierza się z dniem 31 sierpnia 2005 r. zlikwidować Publiczną Szkołę   Podstawową w Sarnowie.
	  Przewidywany stan dzieci w latach 2005/2006 do 2010/2011 przedstawia Załącznik nr 1 do  niniejszej uchwały.


§ 2

Likwidacja szkoły nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

§ 3

	  Dotychczasowym uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gniewoszowie z zapewnieniem dowozu do szkoły i odwożenia do miejscowości zamieszkania autobusami szkolnymi z zapewnieniem opieki.

  Dokumentację przebiegu nauczania (dydaktyczno-wychowawczą) przejmie organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  Pozostałą dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmie Gmina Gniewoszów.
  Akta osobowe pracowników przejmie Urząd Gminy.
  Przedmioty użytkowe będące na wyposażeniu szkoły przejmie Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie.
	  Budynek szkolny wraz z działką pozostaje w dyspozycji Gminy Gniewoszów.


§ 4

Zobowiązuje się Wójta Gminy Gniewoszów do:
	  Przekazania treści uchwały Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie, 

     Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie oraz Kuratorium Oświaty   
     w Warszawie – Delegatura w Radomiu.
	  Wywieszenia uchwały Rady Gminy na tablicach ogłoszeń w Sołectwie – Sarnów, 

      Mieścisko i Kociołek, z których dzieci uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej w   
       Sarnowie oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

	Zamiar likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej podyktowany jest małą ilością uczniów uczęszczających do tej placówki, wysokimi kosztami utrzymania szkoły  oraz koniecznością  zabezpieczenia lepszego standardu  nauki, sportowo – rekreacyjnego  i socjalnego uczącej  się młodzieży. 
W roku szkolnym 2004/2005 liczba uczniów uczęszczających  do szkoły w Sarnowie z oddziałem “0” wynosi  45.
Przewidywana  liczba uczniów, którzy będą uczęszczać  do szkoły w latach: 2005/2006 do 2010/2011 wynosić będzie:
- 2005/2006 – 39 uczniów
- 2006/2007 – 32 uczniów 
- 2007/2008 – 29 uczniów
- 2008/2009 – 27 uczniów
- 2009/2010 – 23 uczniów
- 2010/2011 – 19 uczniów

Z  przedstawionej  wyżej prognozy  demograficznej  wynika, iż  liczba  uczniów  ulega  systematycznemu zmniejszeniu. W tej sytuacji utrzymywanie  tej placówki  szkolnej  jest nieuzasadnione merytorycznie  i ekonomicznie. 
Szkoła  zatrudnia aktualnie  8 nauczycieli   i jednego pracownika obsługi. 
Łączny koszt utrzymania  szkoły za 2004r.  wyniósł 380.212 zł.  Po rozliczeniu otrzymanej  w 2004r.  subwencji oświatowej  na poszczególne   placówki, subwencja na Publiczną Szkołę Podstawową  w Sarnowie wyniosła 188.801 zł. Różnica  między poniesionymi kosztami  utrzymania  placówki, a  otrzymaną  subwencją wyniosła  191.411 zł.
Na 2005r.  Zgodnie z budżetem  gminy zaplanowano  wydatki na utrzymanie  Szkoły  420.330 zł. Przyznana wstępnie  kwota subwencji  po rozliczeniu  na poszczególne placówki   dla Publicznej Szkoły Podstawowej  w Sarnowie  wyniosła  około  181.992 zł.  Różnica  pomiędzy planowanymi kosztami  utrzymania placówki  a subwencją  wynosi 238.338 zł.
W latach  2005/2006 i kolejnych do 2010/2011  z uwagi na malejącą  liczbę dzieci  objętych  obowiązkiem  szkolnym rzeczywiste koszty  utrzymania  szkoły  będą się zwiększać.
Warunki, w jakich  uczniowie z Sarnowa  po likwidacji szkoły  będą się uczyć  ulegną poprawie. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gniewoszowie przewidujemy organizację  pracy  Publicznej Szkoły Podstawowej w systemie jednozmianowym przy założeniu liczebności  w klasie w granicach  od 16  do 31 uczniów z możliwością podziału na grupy, w dobrych warunkach lokalowych ( szkoła oddana do użytku w 1985 roku), z unowocześnionym  standardem wyposażenia w pracownię komputerową, z możliwością korzystania z dwóch bibliotek (szkolnej i publicznej wyposażonej w bogaty  księgozbiór), posiadającą zaplecze sportowo – rekreacyjne (nowoczesną salę gimnastyczną z boiskiem sportowym) , zorganizowaną świetlicę szkolną czynną od godz.700  z przerwami do godz. 1500, wyposażoną w stołówkę szkolną zabezpieczającą dożywianie dzieci oraz wykwalifikowaną kadrę  nauczycielską.
Uczniom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie będzie możliwość zabezpieczenia  na miejscu opieki  lekarskiej (placówka  posiada wyposażony  gabinet lekarski ), zajęć logopedycznych, możliwość konsultacji  z psychologiem   oraz uruchomienie  zajęć pozalekcyjnych, które wyrównywałyby poziom  edukacyjny i promowałyby  uczniów  zdolnych jak również zabezpieczenie  możliwości  szerszego kontaktu  z kulturą i sztuką ( w ramach organizowanych wyjazdów  do teatrów, kin, ośrodków kultury itp.)
Uczniom  likwidowanej Szkoły  zabezpiecza się  bezpłatny dowóz  z miejsca zamieszkania  do szkoły  oraz powrót do domu autobusem szkolnym  z zapewnieniem opieki.
Czas dojazdu uczniów do szkoły z Sarnowa, Mieściska i Kociołka przy odległościach w granicach 8 km wynosił będzie  około 10 minut. Czas i warunki  oczekiwania uczniów   na zajęcia szkolne  po przyjeździe  do szkoły  wynosić będzie  około 10-15 minut, a na autobus po zakończeniu lekcji do 30 minut, w świetlicy szkolnej pod opieką  nauczycieli.
Ogólny czas pobytu ucznia poza domem wynosić  będzie  w granicach od 6 do 7 godzin, co spowoduje wydłużenie  pobytu w szkole  o około  1 godzinę i nie spowoduje zbytniego obciążenia  dziecka. 
Ponadto przewidujemy, że zatrudnieni w dotychczasowej  placówce nauczyciele  w miarę  możliwości  zostaną zatrudnieni  na terenie istniejących  szkół prowadzonych przez Gminę Gniewoszów. 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś



































       
                                                                    Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/179/05 
                                                                                     Rady Gminy w Gniewoszowie 
                                                                                             z dnia 03 lutego 2005r.







Demografia dzieci
w Publicznej Szkole Podstawowej w Sarnowie
w latach 2005/2006 do 2010/2011






Lp

Rok szkolny
Stan dzieci z oddz. „0”
Dzieci przychodzące
Dzieci odchodzące
Stan dzieci




Rocznik
Ilość
Obecna klasa
Ilość

1.
2004/2005
45




45
2.
2005/2006

1999
-
    kl. VI
6
39
3.
2006/2007

2000
2
    kl. V
9
32
4.
2007/2008

2001
4
    kl. IV
7
29
5.
2008/2009

2002
3
    kl. III
5
27
6.
2009/2010

2003
1
    kl. II
5
23
7.
2010/2011

2004
1
    kl. I
9
19






Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś





