UCHWAŁA NR 280/XXIX/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach
Na podstawie art. 89 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2020/2021, tj. z dniem 31 sierpnia 2021 r.
Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach z siedzibą : 62-561 Ślesin, Piotrkowice 27.
§ 2. 1) Uczniom objętej zamiarem likwidacji Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach
z siedzibą: 62-561 Ślesin, Piotrkowice 27, zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Ślesinie z siedzibą 62-561 Ślesin, ul. Żwirki i Wigury 55, zgodnie z obwodem ustalonym
odrębną uchwałą.
2) Uczniom objętej zamiarem likwidacji szkoły zapewnia się bezpłatny transport i opiekę podczas dowozu.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin do dokonania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców
uczniów i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
o opinię na temat likwidacji szkoły.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Paweł Bielicki
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 280/XXIX/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach
Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe szkoła podstawowa prowadzona
przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ
prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej
tego samego typu.
Organ prowadzący zobligowany jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanej likwidacji
szkoły zawiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów i właściwego kuratora oświaty.
Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgnięcia opinii
kuratora oświaty, która jest obligatoryjna.
Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Joanny Porazińskiej w Piotrkowicach
wynika z utrzymującej się od kilku lat niekorzystnej tendencji demograficznej, co zmusza organ
prowadzący do dostosowania sieci szkół podstawowych do aktualnej sytuacji. Przeprowadzona analiza
sytuacji demograficznej w obwodzie szkolnym wskazuje na trwałą niekorzystną tendencję spadku liczby
uczniów i brak możliwości poprawy sytuacji w tym zakresie w ciągu najbliższych lat.
Szkoła Podstawowa im. Joanny Porazińskiej w Piotrkowicach to druga z najmniejszych szkół pod
względem liczebności uczniów w Gminie Ślesin. Łącznie uczęszcza do niej 68 uczniów.
Szkoła istnieje od 1946 roku i znajduje się w zabytkowym dworku. Łączna powierzchnia nieruchomości to
0,78 ha, powierzchnia budynku 543 mkw. W skład wchodzi budynek, boisko trawiaste i asfaltowe, plac
zabaw, park przypałacowy. Do szkoły obecnie w klasach

I-VIII uczęszcza 53 dzieci oraz 15 w oddziale

przedszkolnym (wg wykazów uczniów przedłożonych przez dyrektora szkoły). Liczba dzieci w klasach:
klasa I - 7, klasa II - 7, klasa III - 2, klasa IV - brak uczniów, klasa V - 6, klasa VI -14, klasa VII - 7, klasa
VIII -10. Sytuacja w obecnym przedszkolu wygląda również mało obiecująco, ponieważ wśród 15 dzieci są
cztery roczniki. Powoduje to, że we wrześniu 2024 roku w klasach I-VIII będzie 31 dzieci plus oddział
przedszkolny.
Liczebność uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach mieszkańców Gminy Ślesin w poszczególnych rocznikach jest następująca:
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* Prognozowana liczba uczniów została podana na podstawie danych z ewidencji ludności (zameldowanie na pobyt
stały)

Podjęcie decyzji o zamiarze likwidacji tej szkoły zostało poprzedzone wnikliwą analizą sytuacji wszystkich
jednostek oświatowych, obejmującą zachodzące w Gminie Ślesin zmiany demograficzne, dostosowanie
bazy dydaktyczno-wychowawczej szkół do wymogów wynikających z przepisów prawa z uwzględnieniem
konieczności rozwoju istniejącej sieci teleinformatycznej, realizacji zadań edukacyjnych w aspekcie
aktualnych uwarunkowań ekonomiczno-finansowych i racjonalizacji wydatków publicznych oraz potrzeb
społeczności.
Na podstawie rejestru mieszkańców zbadano sytuację demograficzną Gminy w odniesieniu do dzieci i
młodzieży szkolnej szkół podstawowych w odniesieniu do każdego z obwodów. Stwierdzono malejącą
liczbę dzieci uczęszczających do szkoły w stosunku do urodzonych w danym roku w obwodach szkół
najmniejszych. Jednocześnie zauważalnym jest wybór przez rodziców dzieci - uczniów z obwodów tej
szkoły innej placówki edukacyjnej na terenie gminy i dowożenia we własnym zakresie do szkół spoza
przypisanego obwodu, co powoduje, że w szkole macierzystej powstają klasy kilkuosobowe lub oddziały
nie są tworzone. Na potwierdzenie tej sytuacji należy wskazać, że w obwodzie szkoły w Piotrkowicach w
ostatnich latach urodzeń było zdecydowanie więcej, ale rodzice zdecydowali o wyborze innej szkoły i tak
do oddziałów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego uczęszcza 29 uczniów, do szkoły w Wąsoszach – 27
uczniów, a do szkoły w Licheniu Starym – 5 uczniów, co ogólnie stanowi większą liczbę dzieci niż
uczęszczających do Piotrkowic.
Przy dalszym utrzymywaniu się tendencji wyboru oferty innej szkoły jak również przy spadającej liczbie
urodzeń w miejscowościach przypisanych do obwodu szkoły istnieje realne ryzyko, że podobnie jak w
roczniku 2010 w najbliższym czasie tj. już w roku szkolnym 2021/2022 nie zostanie tam utworzony oddział
klasy pierwszej bądź zajęcia edukacyjne będą prowadzone w klasach łączonych (jest jedynie 3
sześciolatków).
Miejscowości wchodzące w skład obwodu Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach
zostaną włączone do obwodu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie. Włączenie uczniów Szkoły do
Zespołu rozważane jest poprzez utworzenie nowej klasy lub włączenie do obecnie istniejących klas i nie
spowoduje wprowadzenia jako sposobu realizacji zadań edukacyjnych systemu zmianowej organizacji pracy
w tej placówce. Kierując się dobrem dzieci dopuszcza się możliwość wyboru przez uczniów i ich rodziców
innej placówki edukacyjnej na terenie Gminy Ślesin, będącej najlepszym rozwiązaniem dla dzieci, którym
chcemy zapewnić jak najmniej stresu przy wyborze nowej szkoły. Decyzja ostateczna zostanie podjęta po
spotkaniu z rodzicami. Dowóz uczniów do szkoły zostanie zapewniony przez gminę bezpłatnie, a podczas
dowożenia uczniów będzie również zapewniona opieka.
Przejście uczniów ze Szkoły do zlokalizowanego w dwóch budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Ślesinie (dla oddziałów przedszkola i klas I - III - przy ul. Żwirki i Wigury 55 oraz dla klas IV - VIII - przy
ul. Młodzieżowej 1) pozwoli nie tylko rozwijać zainteresowania uczniów w oparciu o dobrze wyposażone
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pracownie przedmiotowe: klasopracownie chemiczne, fizyczne, biologiczne, matematyczne, historyczne,
geograficzne, ale również zagwarantuje należytą realizację podstawy programowej. Poprawie ulegną nie
najlepsze warunki do uprawiania sportów poprzez możliwość korzystania z sali gimnastycznej, hali
sportowej, sali „lustrzanej” do gimnastyki, boiska „Orlik”. W Zespole funkcjonuje 1 oddział sportowy oraz
3 klasy mistrzostwa sportowego. Należy podkreślić, że budynki ZSP w Ślesinie są dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Placówka ma do dyspozycji w każdej lokalizacji świetlice i biblioteki, własną
kuchnię i stołówkę z zapleczem. Zespół Szkolno-Przedszkolny w każdej lokalizacji dysponuje
pomieszczeniami, które po adaptacji mogą być przystosowane na potrzeby edukacyjne. Zatrudnia dobrze
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i specjalistów pomocy psychologiczno – pedagogicznej (logopedów,
oligofrenopedagogów, pedagogów, psychologa, specjalistów rewalidacji, socjoterapeutę, surdopedagogów,
tyflopedagogów), zaś nauczyciele wychowania fizycznego posiadają uprawnienia trenerskie z zakresu piłki
nożnej chłopców i dziewcząt i kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjej i prowadzą klub
sportowy: „Delfin” – piłka nożna dziewcząt i chłopców, nauka żeglowania;
Dodatkowo w lokalizacji Zespołu przy ul. Żwirki i Wigury funkcjonuje Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, co ułatwi dostęp do większej ilości specjalistów. Teren szkoły jest ogrodzony, posiada
parking, na który podjeżdżają autobusy szkolne, co zapewnia bezpieczne dotarcie do szkoły. Budynek ZSP
przy ul. Młodzieżowej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, co
umożliwia młodzieży zaangażowanie w realizowane projekty kulturalno - edukacyjne, muzyczne i także
wolontarystyczne.
Przeprowadzenie reorganizacji szkół w gminie poprzez likwidację najmniejszych szkół ma przede
wszystkim poprawić warunki nauki dzieci, ich bezpieczeństwo przy jednoczesnym zapewnieniu
powszechnej dostępności szkoły. Istotną okolicznością są również zasoby istniejącej bazy oświatowej oraz
jej lokalizacja.
Analiza i ocena sytuacji wszystkich jednostek oświatowych oraz oczekiwania społeczności lokalnej
potwierdziły, że podstawowym obowiązkiem samorządu jest stworzenie sieci szkół posiadających dobrą
bazę, ciekawą ofertę edukacyjną poszerzoną o dodatkowe zajęcia, wyposażoną w nowoczesne pomoce
dydaktyczne. Obecnie prowadzone zajęcia w mało liczebnych klasach nie stanowią optymalnego sposobu
organizacji w szkole. O ile nauka w niewielkich oddziałach tworzy warunki do indywidualizacji pracy z
dziećmi, to jednak może wpływać negatywnie na procesy związane z rozwojem społecznym dziecka. Z
powodu niewielkiej liczebności oddziałów często niemożliwe jest stosowanie metod aktywizujących, pracy
w grupach czy innych atrakcyjnych dla dziecka sposobów nauki wymagających większej ilości uczniów, np.
gry zespołowe. Niewielka liczebność oddziałów klasowych nie wpłynęła także na wyniki nauczania oraz
wyniki egzaminów zewnętrznych.
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie z terenu Gminy Ślesin uzyskali następujące wyniki z egzaminu
ósmoklasisty:
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Na decyzję o zamiarze likwidacji szkoły mają wpływ także warunki, jakimi dysponuje placówka w zakresie
zaplecza niezbędnego do optymalnego prowadzenia procesu kształcenia dziecka. Szkoła nie posiada
pracowni biologicznej, chemicznej i fizycznej, niezbędnych do realizacji podstawy programowej. W
zakresie bazy sportowej szkoła ma do dyspozycji tylko niewielką salę do ćwiczeń. W planowanej do
likwidacji szkole niezbędnym do jej dalszego funkcjonowania jest ocieplenie i wykonanie elewacji
budynku, kapitalny remont dachu, remonty sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, instalacji elektrycznej,
wodno-kanalizacyjnej, teleinformatycznej, adaptacja dodatkowych pomieszczeń i zmiana sposobu
ogrzewania, które generuje duże koszty. Jest duże prawdopodobieństwo, że tak szerokiego zakresu prac nie
dałoby się wykonać przez okres wakacji czy ferii zimowych. Powyższe wiąże się z remontem kapitalnym,
gdzie niezbędnym będzie całkowite wyłączenie budynku szkoły z użytkowania w trakcie roku szkolnego.
Wszelkie działania i prace podejmowane bez generalnego remontu miałyby jedynie charakter tymczasowy i
prowizoryczny.
W stosunku do oszacowanych potrzeb i możliwości planowana reorganizacja sieci szkół na terenie Gminy
Ślesinie nie spowoduje likwidacji stanowisk pracy dla nauczycieli i pracowników obsługowych szkoły.
Pracownikom placówki objętej zamiarem likwidacji zostaną przedstawione propozycje dalszego
zatrudnienia w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślesin.
W celu formalnego zainicjowania procesu likwidacji Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w
Piotrkowicach niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały. Należy podkreślić, że
przedmiotowa uchwała wyraża jedynie zamiar likwidacji szkoły Ostateczna decyzja o likwidacji szkoły
wymagać będzie odrębnej uchwały Rady Miejskiej .
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