UCHWAŁA NR XV/144/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zarańsku
Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr
122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.
1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz.
33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.
320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654), Rada Miejska w Drawsku
Pomorskim uchwala, co następuje:
§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2011/2012 Szkoły Podstawowej w Zarańsku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ
prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki
w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed
terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i właściwego kuratora oświaty.
Rada Miejska w Drawsku Pomorskim wyraża zamiar likwidacji Szkoły Podstawowejw Zarańsku o strukturze
organizacyjnej klas IVI i oddział przedszkolny od dnia 01 września 2012 roku. Uczniowie zlikwidowanych klas I
VI będą kontynuowali naukę w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim.Celem likwidacji Szkoły
Podstawowej w Zarańsku jest konieczność dostosowania sieci szkół położonych w gminie Drawsko Pomorskie do
realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie
ponoszonych kosztów na realizację zadań oświatowych. Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Szkoły
Podstawowej w Zarańsku jest mała liczba dzieci w szkole. W roku szkolnym 2011/2012 w Szkole Podstawowej
w Zarańsku uczy się 32 dzieci w klasach IVI oraz 12 dzieci w oddziale przedszkolnym. Utworzone są cztery
oddziały, dzieci uczą się w klasach łączonych. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosi obecnie 5,33. Liczbę dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Zarańsku w roku szkolnym 2011/2012 w rozbiciu na poszczególne
oddziały przedstawia poniższa tabela (na podstawie danych z arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
w Zarańsku).Do roku szkolnego 2016/2017 liczba uczniów nie ulega znacznym zmianom. Uczniowie
zlikwidowanych klas IVI będą dowożeni autobusem szkolnym pod opieką opiekuna do Szkoły Podstawowej
w Drawsku Pomorskim.Dzieci 36 – letnie będą uczęszczały do punktu przedszkolnego, który zostanie utworzony
w świetlicy wiejskiej w Zarańsku. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim posiada wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, świetlicę, czytelnię, stołówkę, salę
gimnastyczną i kompleks boisk sportowych.. Jest to szkoła z przestronnymi i dobrze wyposażonymi salami
dydaktycznymi, spełniającymi wszelkie normy.Za likwidacją Szkoły Podstawowej w Zarańsku przemawiają
również względy ekonomiczne. Roczne wydatki związane z działalnością placówki w roku 2011 wynoszą
705.972,00 zł. Kwota na jednego ucznia wynosi 14.707,75 zł. Plan wydatków na 2012 rok przewiduje znaczny
wzrost kosztów. Roczne wydatki planowane są w wysokości 736.616,00 zł. Kwota na jednego ucznia wg planu
wyniesie 16.741,25 zł. Dla porównania kwota przypadająca na jednego ucznia Szkoły Podstawowej w Drawsku
Pomorskim wg planu na 2012 r. wynosi 7.733,49 zł. Zgodnie z cytowanym powyżej art. 59 ust.1 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty organ prowadzący jest obowiązany co najmniej 6 miesięcy przed
terminem likwidacji szkoły zawiadomić rodziców uczniów i właściwego kuratora oświaty. W związku z tym
niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską w Drawsku Pomorskim uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej w Zarańsku w terminie umożliwiającym przekazanie treści tej uchwały Zachodniopomorskiemu
Kuratorowi Oświaty i rodzicom uczniów. W powyższej uchwale wyrażony jest jedynie zamiar likwidacji Szkoły
Podstawowej w Zarańsku, ostateczna decyzja o likwidacji wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim.
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