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Uchwała Nr XXI/160/2012

Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie likwidacji Gimnazjum w Szymankowie przy ul. Bohaterów Września 1939r. Nr 14

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 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.), 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.) oraz na podstawie art. 12 ust.l pkt 2, ust.3 i ust.4 pkt 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze 
zm.) po uzyskaniu opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Lichnowy uchwala, co 
następuje:

Z dniem 31 sierpnia 2012r. likwiduje się Gimnazjum w Szymankowie przy ul. Bohaterów 
Września 1939r. Nr 14.

Uczniom likwidowanego Gimnazjum w Szymankowie zapewnia się kontynuację nauki w 
Gimnazjum w Lichnowach przy ul. Zwycięstwa 15, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w 
Lichnowach.

1. Należności i zobowiązania likwidowanej szkoły przejmie Gmina Lichnowy.
2. M ienie ruchome znajdujące się w likwidowanej szkole przejmie Szkoła Podstawowa 

im. Edyty Czoskówny w Szymankowie .
3. M ienie nieruchome znajdujące się w zarządzie likwidowanej szkoły pozostanie 

własnością Gminy Lichnowy.
4. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmie organ prowadzący, za wyjątkiem 

dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmie Pomorski Kurator Oświaty.

§1 .

§2 .

§3 .

§4 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§5 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

w sprawie likwidacji Gimnazjum w Szymankowie przy ul. Bohaterów Września 1939r. Nr 14

Zgodnie z art.59 ust.l ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być 
zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, 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 zasięgnięciu opinii kuratora oświaty.

W dniu 31 stycznia 2012r. Rada Gminy Lichnowy podjęła Uchwałę Nr XIX/140/2012 
w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Szymankowie przy ul. Bohaterów Września 
1939r. Nr 14 wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Szymankowie.

Organ prowadzący szkołę w wykonaniu zapisów art.59 ustawy o systemie oświaty 
wypełnił wszystkie ustawowe obowiązki związane z procedurą likwidacji. O zamiarze 
likwidacji Gimnazjum w Szymankowie powiadomiono w ustawowym term inie wszystkich 
rodziców uczniów planowanej do likwidacji szkoły poprzez wystosowanie pism do 
poszczególnych rodziców wraz z załączoną kserokopią uchwały Rady Gminy Lichnowy. Pisma 
zostały skutecznie doręczone każdemu z rodziców przez pracownika Urzędu Gminy Lichnowy 
oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej. O zamiarze likwidacji Gimnazjum w Szymankowie 
powiadomiono także Pomorskiego Kuratora Oświaty. Organ prowadzący wystąpił również 
do Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wydanie opinii w przedmiocie likwidacji 
placówki. Pomorski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w powyższej sprawie zawartą 
w piśmie Nr DT,542.4.2012.Kj z dnia 16 lutego 2012r. Ponadto projekt uchwały w sprawie 
zamiaru likwidacji Gimnazjum w Szymankowie został skonsultowany ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli na terenie gminy Lichnowy. Związki zawodowe 
wydały w tej kwestii na piśmie swoje opinie, które zostały przedstawione na posiedzeniach 
Komisji i Rady Gminy Lichnowy przed podjęciem uchwały intencyjnej.

W obecnym roku szkolnym w Gimnazjum w Szymankowie 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

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

Likwidacja Gimnazjum w Szymankowie jest więc spowodowana sytuacją 
demograficzną oraz potrzebą racjonalizacji sieci placówek oświatowych na terenie Gminy 
Lichnowy ze względu na zbyt małą liczbę uczniów. Fakt podjęcia decyzji o likwidacji 
Gimnazjum w Szymankowie jest również związany z wciąż rosnącymi kosztami utrzymania 
szkoły i jednoczesnym niedofinansowaniem zadań oświatowych. Reorganizacja sieci szkolnej 
sprzyjać będzie natomiast optymalizacji wydatkowania środków przeznaczonych na 
utrzymanie placówek oświatowych.

Uczniom likwidowanego Gimnazjum w Szymankowie zapewnia się możliwość 
kontynuacji nauki w Gimnazjum w Lichnowach przy ul. Zwycięstwa 15, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół w Lichnowach.

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

Liczebność poszczególnych klas Gimnazjum w Lichnowach 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

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
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Prognoza organizacji roku szkolnego 2012/2013 po 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 93 4

Gimnazjum w Lichnowach posiada odpowiednie warunki lokalowe na przyjęcie 
dodatkowych uczniów. W szkole znajduje się wystarczająca ilość pomieszczeń do 
przeprowadzenia zajęć objętych ramowym planem nauczania oraz zajęć dodatkowych. 
Szkoła posiada halę sportową oraz w bezpośrednim sąsiedztwie hali boisko sportowe. 
Oprócz tego w szkole znajduje się sala komputerowa, stołówka szkolna, gabinet psychologa i 
pedagoga oraz 8 sal lekcyjnych. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce 
dydaktyczne, posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Oferta edukacyjna szkoły 
gwarantuje pełną realizację programu nauczania oraz rozwój zainteresowań uczniów ( liczne 
koła zainteresowań, udział w dodatkowych projektach realizowanych przez szkołę). Przyjęcie 
dodatkowych uczniów nie spowoduje natomiast pogorszenia się warunków nauki.

Dla uczniów zamieszkałych w obwodzie likwidowanego Gimnazjum w Szymankowie 
zostanie zorganizowany bezpłatny transport do Gimnazjum w Lichnowach, zgodnie z 
obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa oraz przy założeniu jak najkrótszego 
czasu oczekiwania na transport do i ze szkoły. Dla uczniów oczekujących na zajęcia lub odwóz 
po zajęciach będzie zapewniona opieka w istniejącej w Gimnazjum w Lichnowach świetlicy 
szkolnej. Ponadto organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół w 
Lichnowach dołoży wszelkich starań, aby organizacja dowozów dała także możliwość 
chętnym uczniom do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych uzupełniających wiedzę lub 
rozwijających zainteresowania.

Uprawnieni pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni likwidowanego Gimnazjum w 
Szymankowie otrzymają stosowane odprawy zgodnie z obowiązującymi w tym względzie 
przepisami prawa.

Mając na względzie powyższe wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.


