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Sesji Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 31.01.2012r.

Uchwała Nr XlX/^0/2012 

Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Szymankowie przy ul. Bohaterów Września 
1939r. Nr 14 wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Szymankowie

Na podstawie art. 59 ust.l i ust.2 w związku z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) oraz 
podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)Rada Gminy Lichnowy uchwala, co 
następuje:

§1.

Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012r. Gimnazjum w Szymankowie 
z siedzibą przy ul. Bohaterów Września 1939r. Nr 14, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
w Szymankowie.

§2.

Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Lichnowy do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia procesu likwidacji szkoły, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze 
likwidacji szkoły rodziców uczniów i Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do 
Pomorskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie zamiaru likwidacji szkoły.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNIC ZĄjSY RADY

Włacłysłar. Wacel



U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Szymankowie przy ul. Bohaterów 
Września 1939r. Nr 14 wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Szymankowie

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi tworzenie, 
przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek -  
art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.).

Rada Gminy Lichnowy na podstawie kompetencji i zadań organu prowadzącego 
określonych w art.5c ust.l ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tj. Dz.U. z 
2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz art.59 u st.l cytowanej ustawy wyraża zamiar 
likwidacji Gimnazjum w Szymankowie.

Zgodnie z art.59 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana 
przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący, 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, właściwego kuratora 
oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do 
prowadzenia szkół danego typu.

Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu opinii kuratora oświaty.

Przedstawiona uchwała ma charakter intencyjny. Propozycja likwidacji Gimnazjum w 
Szymankowie wynika z sytuacji demograficznej oraz potrzeby racjonalizacji sieci placówek 
oświatowych na terenie Gminy Lichnowy ze względu na zbyt małą liczbę uczniów.

Gimnazjum w Szymankowie wchodzi w skład Zespołu Szkół w Szymankowie z siedzibą 
przy ul. Bohaterów Września 1939r. Nr 14. W obecnym roku szkolnym we wskazanej szkole 
uczy się w 3 oddziałach 36 uczniów , a ich ilość w poszczególnych klasach przedstawia się 
następująco:

Klasa 1 II III
Ilość

uczniów
9 16 11

W związku z obserwowanym od kilku lat spadkiem liczby uczniów oraz niekorzystną 
prognozą demograficzną na najbliższe lata planuje się rozwiązanie z dniem 31 sierpnia 2012r. 
Zespołu Szkół w Szymankowie przy ul. Bohaterów Września 1939r. Nr 14. W wyniku 
rozwiązania zespołu planuje się likwidację Gimnazjum w Szymankowie . Uczniowie tej szkoły 
będą mogli kontynuować naukę w Gimnazjum w Lichnowach, wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół w Lichnowach, do którego zostanie włączony obwód Gimnazjum w Szymankowie.
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Rzeczywiste i przewidywane liczby uczniów Gimnazjum w Szymankowie

Rok szkolny Gimnazjum
2009/2010 49
2010/2011 47
2011/2012 36
2012/2013 37
2013/2014 34
2014/2015 34
2015/2016 34

Główną przesłanką uzasadniającą zamiar likwidacji Gimnazjum w Szymankowie jest 
mała liczba dzieci w szkole, która w prognozie do roku szkolnego 2015/2016 ulegnie jeszcze 
zmniejszeniu.

Fakt podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji jest związany również z konsekwencjami 
związanymi z wciąż rosnącymi kosztami utrzymania szkoły i jednoczesnym 
niedofinansowaniem zadań oświatowych. Reorganizacja sieci szkolnej sprzyjać będzie więc 
optymalizacji wydatkowania środków otrzymywanych z subwencji oświatowej.

Zamierzonym efektem prowadzonych przez władze samorządowe gminy Lichnowy 
działań jest jakościowy rozwój oświaty. Chcąc, aby szkoły prowadzone przez Gminę Lichnowy 
świadczyły usługi edukacyjne na możliwie najwyższym poziomie i jak najlepiej zaspokajały 
potrzeby mieszkańców należy podjąć działania reorganizacyjne.

Priorytetem wszelkich działań powinno być dążenie do optymalizacji sieci szkół 
poprzez utworzenie silnych ośrodków edukacyjnych, z bogatą ofertą edukacyjną oraz dobrze 
wyposażoną bazą lokalową. Tylko taki stan umożliwi zapewnienie każdemu uczniowi z terenu 
Gminy Lichnowy porównywalnych warunków do nauki i wychowania.

W przypadku likwidacji Gimnazjum w Szymankowie uczniowie tej szkoły będą mogli 
kontynuować naukę w Gimnazjum w Lichnowach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w 
Lichnowach.

W roku szkolnym 2011/2012 do Gimnazjum w Lichnowach uczęszcza ogółem 
63 uczniów.

Liczebność poszczególnych klas w Gimnazjum w Lichnowy w roku szkolnym 2011/2012

Gimnazjum w Lichnowach
Klasa Ilość uczniów Ilość oddziałów

1 20 1
II 20 1
III 23 1

Łącznie 63 3
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Rzeczywiste i przewidywane liczby uczniów Gimnazjum w Lichnowach ( dane nie obejmują
uczniów Gimnazjum w Szymankowie)

Rok szkolny Gimnazjum
2011/2012 63
2012/2013 56
2013/2014 67
2014/2015 59
2015/2016 63

Prognoza organizacji roku szkolnego 2012/2013 w przypadku likwidacji Gimnazjum w 
Szymankowie i przejęcia obwodu likwidowanej szkoły przez Gimnazjum w Lichnowach

Gimnazjum w Lichnowach
Klasa Ilość uczniów Ilość oddziałów

1 28 1
II 29 1
III 36 2

Łącznie 63 4

Gimnazjum w Lichnowach dysponuje budynkiem szkolnym tzw. „nowej szkoły" , w których 
odbywają się zajęcia. Budynek ten posiada następującą bazę lokalową:

- hala sportowa,
- pomieszczenie świetlicy,
- sala komputerowa,
- stołówka,
- gabinet psychologa i pedagoga,
- 8 sal lekcyjnych

W bezpośrednim sąsiedztwie hali sportowej szkoły ( co gwarantuje bezpieczeństwo dla dzieci 
i młodzieży) znajduje się boisko sportowe, w skład którego wchodzi boisko do piłki nożnej, 
boisko do koszykówki, bieżnia, szatnię.

Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne zakupione między innymi ze 
środków pozyskanych w ramach różnych projektów. Przykładowo można wymienić:

1) magnetofony stereofoniczne z możliwością nagrywania -  5 szt.
2) odtwarzacze dvd -  4 szt.
3) magnetowidy -  2 szt.
4) projektory multimedialne -  3 szt.
5) telewizory -  6 szt.
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6) laptopy- 4  szt.
7) tablice interaktywne -  3 szt.
8) urządzenia wielofunkcyjne -  3 szt.
9) plansze dydaktyczne -  250 szt.
10) materiały dydaktyczne na nośnikach elektronicznych -  370 szt.
11) książki mówione i inne materiały dydaktyczne nagrane na kasety audio -  47 szt.

Ponadto w 2011r. również ze środków pozyskanych z rezerwy MEN wykonano 
termomodernizację budynku „nowej szkoły".

Oferta edukacyjna szkoły:

1) dwa języki obce : j. niemiecki i j. angielski,
2) kółka zainteresowań i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ( m.in. koło 

ekologiczne, zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, koło 
języka niemieckiego, koło historyczne, SKS, dodatkowe zajęcia z matematyki, 
fizyki, chemii itp.),

3) opieka z możliwością realizacji indywidualnych zainteresowań w świetlicy 
szkolnej,

4) pomoc pedagoga szkolnego i psychologa,
5) dostęp do stanowisk komputerowych z Internetem w szkolnej bibliotece oraz 

pracowniach komputerowych.

Gimnazjum w Lichnowach bierze również udział w wielu projektach, dzięki którym uczniowie 
mogą rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiedzę z różnych przedmiotów. Dzięki 
projektom szkoła pozyskuje również bardzo wiele pomocy dydaktycznych ułatwiających i 
unowocześniających proces dydaktyczny.

Wskazana szkoła posiada odpowiednie warunki lokalowe na przyjęcie dodatkowych uczniów. 
W szkole znajduje się wystarczająca ilość pomieszczeń do przeprowadzenia wszystkich zajęć 
objętych ramowym programem nauczania oraz zajęć dodatkowych. Przyjęcie natomiast 
dodatkowych uczniów do Szkoły Podstawowej w Lichnowach nie spowoduje pogorszenia 
warunków nauki. W przypadku likwidacji Gimnazjum w Szymankowie i przejęcia jej obwodu 
przez Gimnazjum w Lichnowach dla uczniów zamieszkałych w obwodzie projektowanej do 
likwidacji szkoły zostanie zorganizowany bezpłatny dowóz do Gimnazjum w Lichnowach

Sprawy kadrowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku likwidacji Gimnazjum w 
Szymankowie uprawnieni nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni otrzymają stosowane 
odprawy. Na podstawie obecnej struktury zatrudnienia w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Lichnowy nie przewiduje się możliwości zatrudnienia nauczycieli. Podobnie biorąc 
pod uwagę obecną strukturę zatrudnienia w jednostkach podległych Gminie nie przewiduje 
się możliwości zatrudnienia pracowników niepedagogicznych planowanej do likwidacji 
szkoły.

W powyższej uchwale wyrażony jest jedynie zamiar likwidacji Gimnazjum 
w Szymankowie, ostateczna decyzja o likwidacji wymaga odrębnej uchwały Rady Gminy 
Lichnowy.


