
Uchwała Nr XVIII/113/2012
Rady Gminy Masłów

z dnia 27 lutego 2012 roku

w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Masłowie Drugim

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2012 roku Szkołę Podstawową w 
Masłowie Drugim, o strukturze organizacyjnej klas 0-III. 

§ 2.

Dzieci  zamieszkałe  w  obwodzie  Szkoły  Podstawowej  w  Masłowie  Drugim 
[Dolina  Marczakowa,  Masłów  Drugi  (ul.  Krajobrazowa,  ul.  Mąchocka,  ul. 
Księdza Józefa Marszałka od nr domu 101 – 151 i 96-190, ul. Panoramiczna) 
oraz Masłów Pierwszy w zakresie domów położonych przy drodze oznaczonej 
w ewidencji gruntów gminy Masłów - Numerem 26] z dniem 01 września 2012 
r. będą należeć do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Masłowie.  

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Genowefa Jaros



Uzasadnienie
do uchwały nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2012 roku 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Masłowie Drugim

Podstawą prawną podjęcia uchwały jest art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

Zamierza  się  zlikwidować  Szkołę  Podstawową  w  Masłowie  Drugim  o  strukturze 
organizacyjnej 0-III z dniem 31 sierpnia 2012 roku. Uczniom szkoły zlikwidowanej zapewnia 
się miejsce w Szkole Podstawowej im. J. Pawła II w Masłowie, która zostaje wyznaczona na 
szkołę  obwodową.  W budynku  szkoły  w  Masłowie  Drugim nadal  będzie  funkcjonowało 
„unijne przedszkole” dla dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszkałych w obwodzie dotychczasowej 
szkoły. Szkoła Podstawowa w Masłowie jest wyborem najlepszym dla zapewnienia dzieciom 
możliwości  kontynuowania  spełniania  obowiązku  szkolnego,  gdyż  zarówno  Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie 
wchodzące  w  skład  Zespołu  Szkół  w  Masłowie,  są  szkołami  obwodowymi  dla  uczniów, 
którzy kończą I etap edukacyjny w Szkole Podstawowej w Masłowie Drugim.  

 Z  sołectwa  Masłów  Drugi  jest  możliwość  systematycznego  dojazdu  autobusem 
komunikacji publicznej linii nr 12, który przejeżdża przez Masłów Pierwszy. Dla wszystkich 
uczniów szkoły (od klasy „0” do III),  których odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 
km gmina Masłów zapewnia dowóz zorganizowany, autobusami szkolnymi. Nie będzie to 
zadanie nowe i nie spowoduje wzrostu dodatkowych kosztów, gdyż na tym terenie jest już 
realizowany dowóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Masłowie. Wszystkim dzieciom 
dowożonym gmina zapewnia opiekę na świetlicy szkolnej, od momentu przyjazdu dzieci do 
szkoły aż do momentu odjazdu do domu. Pobyt dzieci na świetlicy szkolnej w oczekiwaniu na 
autobus  szkolny  wynosi  maksymalnie  do  1  godziny.  W  wyjątkowych  sytuacjach 
uzasadnionych  szczególnymi  okolicznościami  może  być  dłuższy.  Po  podjęciu  ostatecznej 
uchwały o likwidacji szkoły w Masłowie Drugim rozpoczęta zostanie procedura związana ze 
zmianą  obwodu  szkolnego  szkoły  w  Masłowie  Pierwszym  oraz  zmianą  sieci  oddziałów 
przedszkolnych. 

Liczba dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Masłowie Drugim w roku 
bieżącym wynosi 11 dzieci (w klasach I-III). W oddziale przedszkolnym uczy się 12 dzieci, w 
tym 5 sześciolatków i 7 pięciolatków. Liczebność poszczególnych klas szkoły: „0” – 12, I kl.  
– 1 dziecko, II klasa – 5 dzieci i III klasa – 5 dzieci. Dzieci uczą się w klasach łączonych. W 
następnych latach liczebność poszczególnych roczników, wg ewidencji ludności, przedstawia 
się następująco: dzieci urodzonych w roku 2006 – 9 osób, w roku 2007 – 13 osób, w roku 
2008 – 13 osób, w roku 2009 – 12 osób, w roku 2010 – 14 osób i w roku 2011-10 osób. 
Pomimo nieznacznego wzrostu liczby osób zameldowanych w obwodzie szkoły w Masłowie 
Drugim duża liczba rodziców zapisuje swoje dzieci poza wyznaczonym obwodem. Dowodem 
tego jest analiza dotychczasowego uczęszczania dzieci do szkoły. Dzieci urodzonych w roku 
2000 i zamieszkałych w obwodzie szkoły było 11 osób – do szkoły przyszło 7, urodzonych w 
roku 2001 było 17 - do szkoły przyszło 7; urodzonych w roku 2002 było 14 osób – do szkoły 
przyszły  4;  urodzonych  w  roku  2003  było  12  osób  –  do  szkoły  przyszły  3  osoby. 
W następnych rocznikach 2004 - 2006 zameldowanych było w poszczególnych rocznikach 
poniżej 10 osób, gdyż odpowiednio 8, 7 i 9. Z tej liczby do szkoły przyszłoby 18 osób (tj.  
75%)  i  nastąpiłoby  to  w  roku  szkolnym  2013/14.   Sytuację  w  dalszych  latach  trudno 
przeliczać przy pomocy jakichkolwiek wskaźników, gdyż decyzje w sprawie wyboru szkoły 



są indywidualnie uwarunkowane. Stwierdzono jednak, że znaczna część dzieci zapisywana 
jest przez rodziców do szkół innych niż Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim. 

W  celu  zapewnienia  najmłodszym  dzieciom  opieki  i  wychowania,  zaplanowano 
kontynuowanie  wychowania  przedszkolnego,  w  budynkach  pozostałych  po  szkole. 
Prowadzenie  jednego oddziału  dla  dzieci  w wieku 3-5  lat  zapewni  racjonalną  liczebność 
grupy w przedziale od 15 do 25 dzieci. Oddział taki funkcjonowałby jednak pod warunkiem 
zebrania grupy w liczbie minimum 15 dzieci.  Aktualnie prowadzony jest punkt przedszkolny 
przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, w ramach projektu PO KL, 
Priorytet  IX,  Działanie  9.1,  Poddziałanie  9.1.1.  "Zmniejszanie  nierówności  w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej".  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  W przypadku  zakończenia 
projektu  unijnego  przewiduje  się  niezbędne  nakłady  finansowe  w  celu  utrzymania 
przedszkola  w wysokości  około 104.000,00 zł.  rocznie.  Kwota ta  jest  zależna  od stopnia 
awansu  zawodowego  n-la  zatrudnionego  w  przedszkolu  oraz  od  długości  czasu  pracy 
oddziału przedszkolnego.

W wyniku likwidacji szkoły wypowiedzenie warunków umowy na podstawie art. 20 
ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela otrzyma 2 nauczycieli dyplomowanych, którym przysługuje 
odprawa  6-cio  miesięczna  i  jeden  nauczyciel  kontraktowy,  który  otrzymuje  odprawę  3–
miesięczną.  Pozostali  2  nauczyciele,  są  zatrudnieni  w  niepełnym  wymiarze  i  na  czas 
określony,  stąd  ich  umowy  o  pracę  ulegną  wygaśnięciu.  Nauczyciele  zagrożeni  utratą 
stanowiska pracy będą w pierwszej kolejności brani pod uwagę, w przypadku pojawienia się 
wolnych miejsc pracy,  podczas  planowania organizacji  pracy szkół  na nowy rok szkolny, 
dokonywany w maju.

Koszt utrzymania 1 dziecka Szkoły Podstawowej w Masłowie Drugim w roku 2011 
wynosił 13.627,00 zł. Subwencja oświatowa, otrzymana w roku 2011, na 1 dziecko w gminie 
wynosiła 7.457,00 zł. Do utrzymania szkoły w Masłowie Drugim, w zakresie zadań objętych 
subwencją oświatową, (klasy I-III) gmina dołożyła ze środków własnych  – 145.000,00 zł. w 
roku 2011.  (Zmniejszenie  dofinansowania  nastąpiło  dzięki  bezwzględnemu łączeniu  klas.) 
Natomiast  na  utrzymanie  oddziału  przedszkolnego  finansowanego  w  pełni  ze  środków 
własnych gmina przeznaczyła w roku 2011 dodatkowo 64.300,00 złotych. Łącznie nakłady 
własne  gminy na  szkołę  i  oddział  przedszkolny wyniosły  w  roku  2011  -  209.300,00  zł. 
(145.000 plus 64.300,00).  Po likwidacji szkoły i zapewnieniu dzieciom miejsca w szkole w 
Masłowie,  bez  konieczności  tworzenia  dodatkowych  oddziałów  klasowych,  ulegnie 
zmniejszeniu dofinansowanie szkół o 285.000,00 zł. rocznie. Stowarzyszenie Nauczycieli i 
Wychowawców w Kielcach podejmuje działania w celu kontynuowania projektu unijnego. W 
przypadku  nie  uzyskania  dofinansowania  przez  SNiW  w  Kielcach,  nastąpi  zwiększenie 
nakładów o ok. 39.700,00 (104.008,00 w 2012r. – 64.300,00 w roku 2011) na  utrzymanie 
punktu przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, w wymiarze 5 godzin dziennie.

Dzięki  reorganizacji  sieci  szkolnej  nastąpi  zmniejszenie  dofinansowania  szkół  w 
zakresie objętym subwencją oświatową, o ok. 285.000,00 zł., w skali roku. Z uwagi na fakt,  
że rok szkolny kończy się z dniem 31 sierpnia każdego roku, skutek finansowy dla gminy 
wystąpi dopiero w roku 2013. 


