
projekt 

Uchwała Nr …./…./2020 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłońskich w celu utworzenia  

filii Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi 

 

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.) oraz art. 89 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 95 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.) Rada Miejska  

w Gołdapi uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 roku ośmioletniej publicznej Szkoły 

Podstawowej w Jabłońskich. 

 

§ 2. Wyraża się zamiar utworzenia w miejscowości Jabłońskie z dniem 1 września 2020 roku, w miejsce 

zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Jabłońskich, filię publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. 

Noblistów Polskich w Gołdapi o strukturze organizacyjnej klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym. 

 

§ 3. Obwód dotychczasowej publicznej Szkoły Podstawowej w Jabłońskich zostanie włączony do 

obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. 

 

§ 4. Uczniom klas IV-VIII likwidowanej Szkoły Podstawowej w Jabłońskich zapewnia się możliwość 

kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. 

 

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia 

procesu likwidacji w szczególności do zawiadomienia o tym zamiarze: 

1) rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłońskich, 

2) Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie wraz z wystąpieniem o wydanie opinii 

dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłońskich w celu utworzenia filii Szkoły 

Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

Zgodnie z art 89 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 95 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.) zmiany w strukturze szkoły publicznej  mogą być 

przeprowadzone przez organ prowadzący ze skutkiem na  koniec roku szkolnego. Celem 

przedstawianych zmian jest zmiana statusu Szkoły Podstawowej w Jabłońskich z dotychczas 

samodzielnej jednostki organizacyjnej na status szkoły filialnej podporządkowanej Szkole Podstawowej 

nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi oraz zmiana struktury organizacyjnej szkoły na obejmującą klasy 

I-III z oddziałami przedszkolnymi. Uczniowie klas IV-VIII będą mieli możliwość kontynuowania nauki  

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Jednocześnie rodzice tych uczniów będą 

mieli możliwość wyboru szkoły prowadzonej na terenie gminy. Gmina Gołdap gwarantuje bezpłatny 

transport uczniów do szkół na swoim terenie. 

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. Istotnym 

z punktu widzenia funkcjonowania Szkoły i decyzji o jej przekształceniu w filię jest również fakt, że z 

zameldowanej liczby dzieci, faktycznie przebywa na terenie obwodu ok 70% , jednocześnie spośród tej 

liczby, ok 30% rodziców faktycznie zamieszkałych na terenie obwodu SP w Jabłońskich posyła swoje 

dzieci do placówek oświatowych w Gołdapi lub Grabowie(obecnie to 18 dzieci). Trudno jednoznacznie 

wskazać powody takiego stanu rzeczy, tym niemniej z uzyskiwanych przez organ prowadzący 

nieoficjalnych informacji wynika, że wpływ na decyzję ma właśnie 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. Ważnym elementem, wpływającym na 

decyzję o przekształceniu Szkoły są również, ograniczone możliwości organu prowadzącego, w zakresie 

zabezpieczenia właściwego 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. 



W związku z powyższym należy uznać, że reorganizacja systemu sieci szkół publicznych i obwodów 

szkolnych w Gminie Gołdap, w tym będące jej elementem przekształcenie SP w Jabłońskich w filię 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, podyktowana jest przede wszystkim 

obowiązkiem organu prowadzącego wyrównywania szans edukacyjnych i tworzenia optymalnych 

warunków do rozwoju uczniów z terenu Gminy, m.in. poprzez organizację procesu edukacji w grupach 

rówieśniczych zapewniających właściwy przebieg procesu socjalizacji, zapewnienie dobrej opieki oraz 

ciekawej i różnorodnej oferty edukacyjnej, a co się z tym wiąże umożliwienie nauki w szkołach 

posiadających odpowiednią infrastrukturę techniczną i dydaktyczną do realizacji programów 

nauczania, wychowania i rozwoju fizycznego. Dlatego też, zasadnym jest koncentrowanie edukacji 

dzieci, w szczególności na etapie nauczania przedmiotowego, w tych placówkach, które takie warunki 

spełniają. Przekształcenie Szkoły Podstawowej w Jabłońskich w filię o strukturze I-III oraz oddziały 

przedszkolne pozwoli na właściwe zorganizowanie sieci szkolnej w Gminie, przy zachowaniu 

dostępności do edukacji najmłodszym uczniom, którzy nadal będą mogli korzystać z nauki i 

wychowania przedszkolnego w miejscu swojego zamieszkania.  

 

 


