
projekt  

 

UCHWAŁA NR …./…./2020 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia ……………… 2020 r. 

 

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłońskich  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2019 poz. 506 z późn. zm.), art. 89 ust. 1, 3, 6 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, 

ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 

z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku likwiduje się ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową  

w Jabłońskich. 

 

§ 2. Uczniom klas I-VIII oraz wychowankom oddziałów przedszkolnych likwidowanej Szkoły 

Podstawowej w Jabłońskich zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej  

Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi zgodnie z obwodem tej szkoły ustalonym odrębną uchwałą. 

 

§  3.  Należności i zobowiązania zlikwidowanej Szkoły przejmuje Urząd Miejski w Gołdapi, natomiast 

mienie pozostaje własnością Gminy Gołdap. 

 

§  4.  Dokumentację zlikwidowanej Szkoły przejmuje Burmistrz Gołdapi, za wyjątkiem dokumentacji 

przebiegu nauczania, którą przejmuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Ewa Bogdanowicz-Kordjak 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(12)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(12)ust(3)&cm=DOCUMENT


Uzasadnienie do uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłońskich  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2019 poz. 506 z późn. zm.), art. 89 ust. 1, 3, 6 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.) pozwalają organowi 

prowadzącemu na likwidację szkoły publicznej ze skutkiem na koniec roku szkolnego. 

 

Zasadniczym powodem podjęcia przedkładanej uchwały jest mała liczba dzieci uczęszczających do 

przedmiotowej szkoły z brakiem perspektyw na poprawę demografii w tym obwodzie w najbliższych 

latach. W obecnym roku szkolnym jest to 34 dzieci, w tym 18 wychowanków oddziału przedszkolnego, 

co w stosunku do roku poprzedniego stanowi zmniejszenie o 6 dzieci. Jako główne przyczyny takiego 

stanu rzeczy należy wskazać niekorzystną sytuację demograficzną polegającą na spadku wskaźnika 

urodzeń oraz procesy migracyjne, które to w sposób szczególny dotykają małe miejscowości.  

Na taki stan rzeczy składają się mała liczba dzieci w klasach, łączenie klas, brak sali gimnastycznej, 

brak świetlicy czy względy organizacji czasu rodzinnego (dowożenie dzieci do szkoły w Gołdapi 

połączone z dojazdami mieszkańców do pracy). 

Wskazana mała liczba dzieci w klasach ma swoje dalsze negatywne konsekwencje, w postaci 

niemożności zapewnienia uczniom przedmiotowej Szkoły optymalnych warunków nauczania. Mowa tu 

m.in. o prowadzeniu zajęć edukacyjnych w tzw. klasach łączonych, co znacząco redukuje możliwości 

indywidualnej pracy nauczyciela z uczniami, która to kwestia uchodzi za główny atut tzw. małych szkół. 

W zrozumiałą wątpliwość należy poddać również jakość i efektywność procesu nauczania w klasach 

łączonych. Podczas łączonych zajęć następuje rozproszenie uwagi dziecka zajęciami z innego rocznika. 

Negatywne konsekwencje wskazanego sposobu kształcenia uwidaczniają się w szczególności w klasach 

4 i wyżej, gdy nauczanie prowadzone jest w systemie przedmiotowym, wymagającym przyswojenia 

we wskazanej jednostce lekcyjnej określonej partii materiału, co może wynikać również 

z niewłaściwego wyposażenia pracowni przedmiotowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne 

w małych szkołach . Ponadto, nie ulega wątpliwości, że w małej klasie następuje zatracenie poziomu 

rywalizacji, satysfakcji i prawidłowych relacji między uczniami. W małych grupach trudno 

o prawidłowe funkcjonowanie wybijających się i zdolnych uczniów, z których inni mogliby brać 

przykład i dążyć do współzawodnictwa. Liczniejsze klasy stwarzają większe szanse na nawiązanie 

przyjaźni, uczą funkcjonowania i pracy w grupie. Na uwagę zasługuje również utrudniony dostęp 

uczniów do udziału w projektach międzynarodowych, które są realizowane przez uczniów pozostałych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap. Przedstawiona koncepcja była dyskutowana 

z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłońskich i ostatecznie spotkała się z akceptacją 

większości z nich. 

Uchwała poprzedzająca w procedurze niniejszą uchwałę - o zamiarze likwidacji - uzyskała pozytywną 

opinię Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie oraz przedstawicieli związków 

zawodowych - Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Gołdapi oraz Międzyzakładowej 

Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Gołdapi. 

Wskazane przepisy regulują działania gminy ws. prowadzonej przez likwidowaną szkołę dokumentacji 

oraz obowiązek wskazania regulacji dotyczących należności, zobowiązań raz mienia szkoły. 

 


