UCHWAŁA NR XVI/111/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.
poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 59 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156; z 2014r. poz. 7; z 2015r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418; z 2016r. poz. 35, poz.
64) uchwala się, co następuje:
§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2015/2016 Szkoły Podstawowej w Boguszewie
tj. z dniem 31 sierpnia 2016r.
§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Moniek do dokonania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów
oraz do wystąpienia do Podlaskiego Kuratora Oświaty o uzyskanie pozytywnej opinii.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Edward Stanisław Klepacki
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/111/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z
późn. zm.) 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. Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po
uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie z dniem 31 sierpnia 2016r. winien być poprzedzony
poinformowaniem rodziców uczniów oraz uzyskaniem pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty.
Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji szkoły wynika z następujących przyczyn:
1. Niska liczebność klas;
2. Wysokie koszty utrzymania placówki – mała liczba uczniów generuje o wiele większe koszty utrzymania
szkoły w kontekście otrzymywanej subwencji oświatowej;
Przewidywana zmiana nie pogorszy warunków nauczania ani tez nie ograniczy powszechnej dostępności do
szkoły. Wszyscy uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Zespole Szkół w Mońkach, tj.
Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Muzycznej I Stopnia lub na wniosek rodziców w Szkole Podstawowej Nr 2
w Mońkach.
Obecnie w Szkole Podstawowej w Boguszewie w klasach I – VI uczy się 21 uczniów.
klasa I

-7

klasa II

-2

klasa III

-1

klasa IV

-2

klasa V

-4

klasa VI

-5

zaś 8 dzieci uczęszcza do oddziału „O”, w tym 4-latków – 4, 5-latków – 2, 6-latków – 2.
Roczny koszt utrzymania szkoły podstawowej to średnio ok. 550 tys. zł z czego subwencja wynosi ok. 125
tys. zł tak więc różnicę gmina pokrywa z własnych środków.
Nakłady finansowe poniesione na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Boguszewie

Rok

Wykonanie budżetu

Liczba uczniów

2012
2013
2014
2015

565 645,18
584 620,83
505 532,25
584 047,11

28
21
19
21

Budżet w przeliczeniu na 1
ucznia
20 201,61
27 839,09
26 606,96
27 811,77

Dla porównania wydatki na 1 ucznia w innych szkołach podstawowych w Mońkach w 2014r. to: SP Nr 1 –
9 328,89 zł, SP Nr 2 – 8 489,75 zł; w 2015r. SP Nr 1 -11 867,11 zł, SP Nr 2 - 10 639,67 zł. Tak duża różnica w
kwotach na utrzymanie 1 ucznia nie wymaga dodatkowych komentarzy.
Liczba uczniów w klasach I – VI na dziś i przewidywana w latach następnych nie gwarantuje odpowiedniego
poziomu subwencji na finansowanie tej placówki.
Liczba dzieci urodzonych w latach 2009 – 2015 w obwodzie Szkoły Podstawowej w Boguszewie

Rok
Liczba
dzieci

2009
11

2010
3
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2011
7

2012
5

2013
6

2014
3

2015
2
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Ze względu na małą liczbę dzieci w szkole funkcjonują klasy łączone. Nie jest to korzystne dla uczniów,
ponieważ nie gwarantuje optymalnego poziomu nauczania. W małych grupach trudniej o funkcjonowanie
wybijających się i zdolnych uczniów z których inni mogliby brać przykład i dążyć do współzawodnictwa.
Szkoła nie posiada sali gimnastycznej i boiska sportowego o odpowiednim standardzie, a ich budowa to
bardzo duże koszty. W szkole nie ma pomieszczeń i urządzeń pozwalających na organizację dożywiania
uczniów w formie pełnych obiadów.
Obwód Szkoły Podstawowej w Boguszewie włączony zostanie w całości do obwodu Szkoły Podstawowej Nr
1 w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół. Na wniosek rodziców uczniowie będą mogli uczyć się też w
Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach. Prognozowana organizacja tych szkół po włączeniu obwodu Szkoły
Podstawowej w Boguszewie nie pogorszy warunków do nauki i nie ograniczy powszechnej dostępności do
szkoły. Przewiduje się, iż uczniowie z poszczególnych klas z SP w Boguszewie włączeni zostaną do
odpowiednich oddziałów w wyżej wymienionych szkołach w Mońkach.
SP Nr 1 jak i SP Nr 2 w Mońkach są nowoczesnymi szkołami w pełni wyposażonymi w pomoce
dydaktyczne, środki audiowizualne, rzutniki, projektory, tablice interaktywne, po 2 sale komputerowe oraz
instrumenty muzyczne w szkole muzycznej. Funkcjonują nowoczesne hale sportowe, place zabaw i boiska
sportowe. Szkoły zapewniają opiekę świetlicową, zajęcia pozalekcyjne: wyrównawcze, rehabilitacyjne, koła
zainteresowań i inne a także dożywianie w formie pełnego dwudaniowego posiłku dla uprawnionych uczniów
oraz możliwości wykupienia obiadów przez pozostałych.
Możliwe jest zorganizowanie dowożenia uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej w Boguszewie bez
organizowania dodatkowych tras i ponoszenia większych kosztów, gdyż już obecnie dowozimy wszystkich
uczniów do Gimnazjum w Mońkach (funkcjonuje jedno gimnazjum w gminie) i tych uczniów których rodzice
zdecydowali i zapisali już w latach poprzednich do placówek oświatowych funkcjonujących w mieście Mońki
tj. przedszkola, SP Nr 1 i SP Nr 2.
Dowożeniem uczniów do szkół i przedszkola w naszej gminie zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Mońkach. W tym celu wykorzystuje 4 autobusy szkolne tzw. „Gimbusy” odpowiednio
przygotowane i systematycznie sprawdzane pod względem technicznym a także kontrolowane przez
odpowiednie służby policyjne. Zatrudnionych jest 4 opiekunów przygotowanych i przeszkolonych. Dowożenie
odbywa się w/g ściśle opracowanego harmonogramu przywozów i odwozów w porozumieniu ze szkołami i
przedszkolem i w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Każdego dnia w roku szkolnym autobusy pokonują 7
głównych tras: Hornostaje, Kołodzież, Krzeczkowo, Przytulanka, Kulesze, Boguszewo, Downary przywożąc 8
kursami i odwożąc 14 kursami 377 dzieci, w tym: przedszkole – 39, szkoły podstawowe – 187 i gimnazjum –
151. Dodatkowe kursy do odwozu (6) są przeznaczone dla dzieci z przedszkola, gdyż w budynku
przedszkolnym nie ma możliwości zorganizowania świetlicy i małe dzieci muszą odjechać do domu wcześniej
tj; o godz. 1340.
W Szkole Podstawowej w Boguszewie zatrudnionych jest 7 nauczycieli, w tym 3 nauczycieli
dyplomowanych i 4 nauczycieli mianowanych oraz 3 osoby zatrudnione do obsługi szkoły, w tym sprzątaczka i
woźny na czas nieokreślony oraz palacz na sezon grzewczy. Osobom zatrudnionym na czas nieokreślony
zaproponowane zostaną w miarę możliwości miejsca pracy w innych placówkach oświatowych Gminy Mońki.
Informacje o wolnych stanowiskach nauczycielskich będą im niezwłocznie przekazywane przez dyrektorów
tych placówek. Zalecenie w tym zakresie dyrektorzy otrzymają od Burmistrza Moniek.
Budynek szkolny wraz z działką pozostanie własnością Gminy Mońki. Przeznaczenie terenu i
zagospodarowanie budynku należeć będzie do kompetencji Rady Miejskiej w Mońkach, o czym radni zostali
poinformowani na wspólnym posiedzeniu Rady Miejskiej w Mońkach w dniu 13 listopada 2015r.
Biorąc pod uwagę dobro uczniów oraz oszczędności dla budżetu gminy związane z likwidacją Szkoły
Podstawowej w Boguszewie uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie zamiaru jej likwidacji.

Id: 2D0E0C73-2924-4B99-8CC6-99B239DA7923. Podpisany

Strona 2

