
UCHWAŁA NR XXII/189/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Szarbkowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r., Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,   
uchwala się  co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2012r. likwiduje się  Szkołę Filialną w Szarbkowie o strukturze organizacyjnej klas I - 
III,  podporządkowaną  organizacyjnie Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie. 

§ 2. Uczniom zlikwidowanej szkoły  zapewnia się kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Pińczowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uzasadnienie

Decyzja o likwidacji Szkoły Filialnej w Szarbkowie wynika z faktu, że w tej szkole uczy się mała liczba 
dzieci, a prognoza na następne lata wskazuje na utrzymywanie się tendencji spadkowej. 

W roku szkolnym 2011/12 szkoła liczy 11 uczniów, a w kolejnych latach  liczba dzieci w szkole będzie się 
zmniejszać: 

2012/2013 – 6 dzieci w szkole i 2 w „0”, 

2013/2014 – 4 dzieci w szkole i 4 w „0”, 

2014/2015 – 6 dzieci w szkole i 6 w „0”. 

Rodzice uczniów zostali poinformowani o zamiarze likwidacji szkoły z zachowaniem sześciomiesięcznego 
terminu poprzedzającego likwidację wyżej wymienionej szkoły i możliwości kontynuowania przez dzieci nauki 
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie. 

Przyjęta w dniu 30 listopada 2011r. przez Radę Miejską w Pińczowie Uchwała Nr XVII/134/11 w sprawie 
zamiaru  likwidacji Szkoły Filialnej w Szarbkowie oraz   pozytywna opinia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 6 lutego 2012r. znak: KO.II.542.19.2012 stanowią podstawę podjęcia ostatecznej decyzji o likwidacji 
Szkoły Filialnej w Szarbkowie. 

W szkole pracuje 6 nauczycieli na 3,5 etatu kalkulacyjnego oraz 0,5 etatu sprzątaczki i 1 etat palacza 
sezonowego. 

Koszt utrzymania placówki w 2011 r. wyniósł  307 325 zł  (w tym:   subwencja 91 109,-zł i środki własne 
gminy 216 216,- zł). 

Dzieci ze Szkoły Filialnej mają zapewnioną kontynuację nauki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie, do 
której będą bezpłatnie dowożone. Takie rozwiązanie będzie korzystne dla dzieci, gdyż dotychczas pobierały one 
naukę w klasach łączonych. Dzieci z likwidowanej placówki będą miały zapewniony dogodny dojazd, świetlicę, 
stołówkę, dobry dostęp do  pomocy naukowych i bardzo dobre warunki kształcenia. 

W budynku zlikwidowanej szkoły zostaje  Filia Biblioteki Publicznej w Pińczowie oraz świetlica.  Pozostałe  
pomieszczenia  planuje się udostępnić   Stowarzyszeniu Rozwiązywania Problemów Lokalnych ”Pleban” 
w Szarbkowie na potrzeby  utworzenia i prowadzenia  przedszkola.  Działka, na której znajduje się budynek 
szkoły będzie służyć świetlicy oraz przedszkolu. 

Wobec powyższego biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, edukacyjne i ogólnorozwojowe dzieci zasadne 
jest zlikwidowanie placówki filialnej w Szarbkowie. 
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