
UCHWAŁA NR XIX/143/2017
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Radawiu

Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1943) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 ze zm.), Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2016/2017 Szkoły Podstawowej w Radawiu.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia 
likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Opolskiego 
Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do wymienionego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Zębowice

Gabriela Buczek
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/143/2017 Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 7 lutego 2017 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Radawiu 

1. Zgodność działań z zapisami ustawy o systemie oświaty. 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o 

systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) szkoła 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, a także odpowiednio o tym samym lub innym zbliżonym 

profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym 

zawodzie. 

O zamiarze likwidacji Szkoły powiadomiony zostanie Opolski Kurator Oświaty oraz w 

skuteczny sposób nastąpi powiadomienie rodziców uczniów (do każdego rodzica zostanie 

skierowane pismo wraz z uwierzytelnioną kopią uchwały intencyjnej za poświadczeniem 

odbioru). 

2. Zasadność likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Radawiu. 

A. Stan obecny 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radawiu wchodzi w skład Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego 

w Zębowicach. Od 1 września 2011 roku nie prowadzi się zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

i opiekuńczych dla uczniów w tej  placówce.  

W skład Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach wchodzą jeszcze szkoły: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Zębowicach ul. Oleska 10 

- Publiczne Gimnazjum w Zębowicach, ul. Oleska 27 A 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zębowice Nr XXIV/220/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r., w 

sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych 

przez Gminę Zębowice oraz określenia granic ich obwodów, wszyscy uczniowie Gminy 

Zębowice uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w 

Zębowicach ul. Oleska nr 10 oraz do Publicznego Gimnazjum w Zębowicach ul. Oleska nr 27 

A 

Przyczyny likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Radawiu to: 

 zapewnienie uczniom optymalnych warunków kształcenia poprzez naukę w 

pomieszczeniach spełniające normy sanitarne, 

 objęcie uczniów systemem dożywiania opartym na odpowiednio wyposażonej stołówce 
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szkolnej, 

 dostosowanie sieci szkół do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian 

demograficznych, 

 optymalizacja kosztów kształcenia z uwagi na pogarszającą się relację między 

wysokością części oświatowej subwencji ogólnej a rzeczywistymi kosztami kształcenia 

oraz stanem finansów jednostki samorządowej. 

 istnienie głównej przesłanki uzasadniającej likwidację Szkoły Podstawowej w Radawiu 

w postaci zbyt małej liczby dzieci zamieszkałych w miejscowościach Radawie, Łąka, 

Kosice, jak również zły stan techniczny budynku szkoły wymagających dużych 

nakładów finansowych na przeprowadzenie kapitalnego remontu 

Liczba uczniów urodzonych w latach 2004-2012 w miejscowościach: Radawie, 

Łąka i Kosice 

Rok ur. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba 
dzieci 

9 6 7 6 7 9 5 8 7 

Od roku szkolnego 2010/11 do roku 2016/17 liczba dzieci uczęszczających do Zespołu 

Gimnazjalno- Szkolnego w Zębowicach  zmalała o  46  dzieci, a w szkole podstawowej o 20.  

B. Finanse przeznaczane w latach 2011-2015 na Szkołę Podstawową w Zębowicach.  

Rok Budżet szkoły Liczba uczniów 
Budżet w przeli-

czeniu na 1 dziecko 

2011 1444555,48 175 8254,60 
2012 1608913,21 170 9486,52 
2013 1535014,45 167 9191,70 
2014 1487236,59 162 9180,47 
2015 1364074,56 161 8472,51 

W przeciągu pięciu lat koszt funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Zębowicach 

wzrasta z równoczesnym zmniejszaniem się liczby uczniów. Koszt utrzymania jednego ucznia 

w  2015 roku jest pomniejszony o koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. 

Koszty te wyniosły: 166 371, 81 zł  

C. Jakość edukacji. 

Ze względu na malejącą sukcesywnie liczbę dzieci urodzonych w Gminie a 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Zębowicach funkcjonują już klasy pojedyncze w 

danych rocznikach. Liczba dzieci zamieszkałych w sołectwie Radawie z wioskami: (Kosice i 

Łąka) oraz kwota w przeliczeniu na jedno dziecko nie gwarantuje utrzymania tej  placówki, a 
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tym samych utrzymania odpowiedniej, a tym bardziej wysokiej jakości nauczania. 

D. Warunki w jakich uczniowie będą się uczyć po przewidywanej likwidacji szkoły. 

Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej z Radawia od 1 września 2011 r. uczęszczają do 

nowocześnie wyposażonej placówki tj. Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w 

Zębowicach. Szkoła Podstawowa w Zębowicach posiada sale lekcyjne wyposażone w 

projektory, tablice multimedialne, telewizory, nowoczesne pomoce dydaktyczne, pracownię 

komputerową, bibliotekę, gabinet lekarski, stołówkę. Ze względu na wydłużony etap nauki w 

szkole podstawowej, szkoła już posiada pracownię biologiczną, chemiczną czy też językową. 

Szkoła posiada stały dostęp do internetu oraz doskonałą bazę sportową, składającą się z 

pełnowymiarowej hali sportowej z wyposażeniem. 

Przewidywana liczebność oddziałów w Szkole Podstawowej w Zębowicach  (w oparciu o 

dane z ewidencji ludności). 

Oddział I II III IV V VI VII VIII Razem 

2016/17 7 36 28 24 24 26 -  145 

2017/18 21 7 36 28 24 24 26 - 166 

2018/19 25 21 7 36 28 24 24 26 191 

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, zapewnia odpowiedni poziom nauczania, wychowania 

i opieki. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, czy świetlicowych stanowi korzystne 

uzupełnienie procesu dydaktycznego i wychowawczego. Każdy uczeń, po złożeniu 

odpowiedniego wniosku przez rodzica, może korzystać z obiadów. W szkole jest zatrudniony 

pedagog z uprawnieniami logopedy.  

E. Organizacja dowożenia uczniów do szkoły. 

Gmina organizuje od 2004 roku dowóz uczniów do szkoły. Dowóz odbywa się autobusem 

szkolnym w obecności opiekuna. Dowóz dzieci młodszych  zorganizowano w ten sposób, by 

bezpośrednio po zakończeniu lekcji zapewnić powrót do domu. Wszystkie dzieci z klas I – IV 

są odwożone o godz. 13.45.  Praca świetlicy jest również dostosowana do odjazdów autobusów.  

W przypadku zainteresowania zajęciami dodatkowymi, uczniowie mają możliwość 

skorzystania z dodatkowego kursu razem z gimnazjalistami lub dostosowania dowozu do ich 

potrzeb. 

Organizacja dowozu dzieci do szkoły w Gminie Zębowice. 

Dowóz  dzieci klas 1-3, 4-6 rozpoczynających zajęcia od godz. 8.00 

Przewoźnik PKS Kluczbork  

Wyjazd do szkoły:   

1.  Zębowice 7.00 – Zębowice (zbiornik p.poż.) 7.02- Zębowice (magazyn SHP) 7.03- 
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Zębowice Nowa Wieś 7.04- Łąka skrzyżowanie 7.07 – Knieja 7.12- Zębowice (przed 

torami) 7.16 - Zębowice 7.20 

2. Zębowice 7.20 – Zębowice (przejazd kolejowy) 7.21- Zębowice (zbiornik p.poż.) 7.22- 

Zębowice (magazyn SHP) 7.23- Zębowice Nowa Wieś 7.24- Radawie Bąkownia 7.26- 

Radawie (cmentarz), 7.30 – Kosice 7.35 - Zębowice 7.50 

Powrót ze szkoły: 

Poniedziałek, wtorek, czwartek 

1. Zębowice 13.45 – Zębowice (przejazd kolejowy) 13.46 - Zębowice (zbiornik p.poż) 

13.47  Zębowice (magazyn SHP) 13.48 - Zębowice Nowa Wieś 13.49 - Radawie 

Bąkownia 13.52 Radawie (cmentarz) 13.54 - Kosice 13.58 - Łąka skrzyżowanie 14.0 -  

Knieja 14.05 - Zębowice 14.10 

2. Zębowice 15.50 – Zębowice (przejazd kolejowy) 15.51 – Zębowice (zbiornik p.poż.) 

15.52 – Zębowice (magazyn SHP) 15.53 – Zębowice Nowa Wieś 15.54 – Radawie 

Bąkownia 15.57 – Radawie (cmentarz) 16.01 – Kosice 16.02 – Łąka skrzyżowanie 

16.05 – Knieja 16.10 – Zębowice 16.20 

Środa  

1. Zębowice 14.45 – Zębowice (przejazd kolejowy) 14.46 - Zębowice (zbiornik p.poż) 

14.47  Zębowice (magazyn SHP) 14.48 - Zębowice Nowa Wieś 14.49 - Radawie 

Bąkownia 14.52 Radawie (cmentarz) 14.56 - Kosice 14.57 - Łąka skrzyżowanie 15.00 

-  Knieja 15.05 - Zębowice 15.10  

2. Zębowice 15.50 – Zębowice (przejazd kolejowy) 15.51 – Zębowice (zbiornik p.poż.) 

15.52 - Zębowice (magazyn SHP) 15.53 – Zębowice Nowa Wieś 15.54 – Radawie 

Bąkownia 15.57 – Radawie (cmentarz) 16.01 – Kosice 16.02 – Łąka skrzyżowanie 

16.05 – Knieja 16.10 – Zębowice 16.20 

Piątek 

1. Zębowice 13.45 – Zębowice (przejazd kolejowy) 13.46 - Zębowice (zbiornik p.poż) 

13.47  Zębowice (magazyn SHP) 13.48 - Zębowice Nowa Wieś 13.49 - Radawie 

Bąkownia 13.52 Radawie (cmentarz) 13.55 - Kosice 13.58 - Łąka skrzyżowanie 14.01 

-  Knieja 14.05 - Zębowice 14.10  

2. Zębowice 14.45 – Zębowice (przejazd kolejowy) 14.46 - Zębowice (zbiornik p.poż) 

14.47  Zębowice (magazyn SHP) 14.48 - Zębowice Nowa Wieś 14.49 - Radawie 

Bąkownia 14.52 Radawie (cmentarz) 14.56 - Kosice 14.57 - Łąka skrzyżowanie 15.00 

-  Knieja 15.05 - Zębowice 15.10 

3. Zębowice 15.50 – Zębowice (przejazd kolejowy) 15.51 – Zębowice (zbiornik p.poż.) 
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15.52 – Zębowice (magazyn SHP) 15.53 – Zębowice Nowa Wieś 15.54 – Radawie 

Bąkownia 15.57 – Radawie (cmentarz) 16.01 – Kosice 16.02 – Łąka skrzyżowanie 

16.05 – Knieja 16.10 – Zębowice 16.20 

W autobusie dowożącym dzieci jest opiekunka  dbająca o bezpieczeństwo 

przewożonych dzieci przy wsiadaniu, wysiadaniu i w trakcie przewozu. Przewóz dzieci 

odbywa się  autobusami przewoźnika, który został wyłoniony w drodze przetargu na dowóz 

dzieci na danej trasie. Czas dojazdu do szkoły i w drodze powrotnej nie przekracza dla 

najdalej mieszkającego ucznia 20 minut. 

F. Sytuacja pracowników Szkoły Podstawowej w Radawiu. 

Wszyscy pracownicy pedagogiczni, pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej w Radawiu 

byli sukcesywnie przenoszeni do pracy w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Zębowicach do 

roku 2011. W obecnej szkole podstawowej i gimnazjum wchodzące w skład Zespołu 

Gimnazjalno- Szkolnego w Zębowicach zatrudnionych jest 31 nauczycieli, z czego 3 osoby na 

umowę o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2018 r., oraz 2 osoby na zastępstwo. 

G. Budynki i teren Szkoły Podstawowej w Radawiu. 

Budynek Szkoły wraz z działką pozostaną własnością Gminy Zębowice. Przewiduje się 

przekazanie terenu i budynków Szkoły Podstawowej w Radawiu  do zagospodarowania przez 

Radę Gminy, z przeznaczeniem na organizację centrum kultury i edukacji lub inną działalność 

społeczno-kulturalną, tak by stanowiły one nadal centrum życia społeczności lokalnej z 

wykorzystaniem celów oświatowych. 

            Przewodnicząca Rady Gminy  

                          Zębowice 

 

Gabriela Buczek 
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