
UCHWAŁA NR XV(93)2020
RADY GMINY DYNÓW

z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1,9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.) Rada Gminy Dynów uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku zamierza się przekształcić Szkołę Podstawową w Dąbrówce 
Starzeńskiej o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z odziałem przedszkolnym, w Szkołę Podstawową 
w Dąbrówce Starzeńskiej o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

§ 2. Uczniom klas IV-VIII z obwodu Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej zapewnia się 
możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Pawłokomie.

§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Dynów do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia 
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej - rodziców uczniów i Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz 
wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o opinię dotyczącą przekształcenia szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Artykuł 95 ust. 2 i 3 Prawa oświatowego określa, iż w przypadkach uzasadnionych miejscowymi
warunkami, mogą być tworzone szkoły podstawowe obejmujące strukturą organizacyjną klas I-III.

Tabela 1 Struktura organizacyjna szkół oraz liczba uczniów w poszczególnych klasach/oddziałach.

klasa/oddział

Szkoła
Podstawowa w
Dąbrówce
Starzeńskiej

Szkołą
Podstawowa w
Dylągowej

Szkoła
Podstawowa w
Pawłokomie

Razem

3 latki 0 0 4 4
4 latki 1 3 6 10
5 latki 5 5 7 17
6 latki 5 2 13 20
razem oddział
przedszkolny

11 10 30 51

kl.I 3 2 7 12
kl.II 2 4 7 13
kl.III 2 7 8 17
kl.IV 2 6 7 15
kl.V 5 8 11 24
kl.VI 6 6 7 19
kl.VII 3 4 10 17
kl.VIII 6 0 12 18
razem SP 29 37 69 135
źródło danych w tabeli: SIO stan na 30.09.2019 r.

Tabela 2 Liczba dzieci urodzonych w latach 2015-2019.

rok urodzenia
Dąbrówka
Starzeńska

Dylągowa Pawłokoma razem

2015 3 4 8 15
2016 4 5 10 19
2017 1 4 5 10
2018 5 6 10 21
2019 4 4 7 15
źródło danych w tabeli: ewidencja ludności UG stan na 14.01.2020 r.

Tabela 3 Prognozowana liczba uczniów od klasy IV w Szkole Podstawowej w Pawłokomie po przyjęciu
uczniów z Dąbrówki Starzeńskiej i Dylągowej w perspektywie 5 lat szkolnych.
rok szkolny kl.IV kl.V kl.VI kl.VII kl.VIII
2020/2021 17 15 24 19 17
2021/2022 13 17 15 24 19
2022/2023 12 13 17 15 24
2023/2024 20 12 13 17 15
2024/2025 17 20 12 13 17

źródło danych w tabeli: SIO stan na 30.09.2019 r.

Tabela 4 Prognozowana liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej po przekształceniu
szkoły w perspektywie 5 lat szkolnych.

rok szkolny
oddział

przedszkolny
kl.I kl.II kl.III razem
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dzieci 6-cio
letnie

2020/2021 5 5 3 2 15
2021/2022 1 5 5 3 14
2022/2023 4 1 5 5 15
2023/2024 1 4 1 5 11
2024/2024 5 1 4 1 11

źródło danych w tabeli: ewidencja ludności UG stan na 14.01.2020 r., SIO stan na 30.09.2019 r.

Z analiz demograficznych wynika, że do Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej uczęszcza średni
69% uczniów z obwodu, pozostali uczniowie obowiązek szkolny spełniają w innych szkołach. Wynika to
zarówno z demografii jak i indywidualnych decyzji rodziców.
Dane w tabeli 2 pokazują, że przy utrzymaniu obecnych tendencji demograficznych, w kolejnych latach nie
nastąpi wzrost liczby dzieci. W 2019 roku na terenie Gminy Dynów odnotowano w ewidencji ludności
tylko 58 urodzeń.

Budynek w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pawłokomie z oddziałem przedszkolnym jest
piętrowy, przestronny z salami lekcyjnymi z zapleczem socjalnym i sanitarnym. Sale lekcyjne wyposażone
są w odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny dostosowany do wieku uczniów. Szkoła posiada
pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem socjalno-sanitarnym. W szkole działa stołówka, świetlica,
pracownie komputerowe z dostępem do internetu. Nauka odbywa się na jedną zmianę. Liczba uczniów w
poszczególnych klasach nie spowoduje podziału na grupy, nie byłoby nauki w klasach łączonych.

Gmina po przekształceniu szkoły w Dąbrówce Starzeńskiej zapewni uczniom dowóz i opiekę podczas
przewozu z domu do szkoły i z powrotem. W przeszłości uczniowie z Dąbrówki Starzeńskiej byli już
dowożeni do Gimnazjum w Pawłokomie, które mieściło się w budynku szkoły podstawowej.
Trasa przejazdu z Dąbrówki Starzeńskiej/Reszów do Pawłokomy/szkoła wynosi 8,7 km.
Uczniowie korzystający z dowozu będą oczekiwać w szkole na autobus szkolny pod opieką nauczycieli
pracujących w świetlicy szkolnej, której praca będzie dostosowana do godzin dowożenia.
Z dziećmi będzie pracowała wysoko wykwalifikowana kadra, w bardzo dobrych warunkach lokalowych z
dobrze wyposażonymi pracowniami, zapleczem opiekuńczo-żywieniowym oraz sportowo-rekreacyjnym.

Ze względu na małą liczbę uczniów w klasach Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej, zajęcia
odbywają się również w klasach łączonych. W małej społeczności klasowej trudno nauczyć się
funkcjonowania w grupie, rywalizacji czy współzawodnictwa. Kontakty z rówieśnikami stymulują rozwój
ruchowy, poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka. Interakcje z rówieśnikami wspierają rozwój
umysłowy dzieci. Obecność kolegów/koleżanek mobilizująco wpływa na aktywność poznawczą.

Tabela 5 Nauczyciele w szkole.

wyszczególnienie
Szkoła Podstawowa w
Dąbrówce Starzeńskiej

ogółem etaty wg SIO stan na 30.09.2019 r. 10,44
w tym etaty nauczycielskie w klasach"0" - III ok. 3,50
etaty nauczycielskie do redukcji ok. 6,94
źródło danych w tabeli: SIO stan na 30.09.2019 r.

W śród nauczycieli znajdują się osoby pracujące w innych szkołach. Gmina zapewnia, że we współpracy z
dyrektorami pozostałych szkół będzie szczegółowo analizować możliwość przeniesienia lub zatrudnienia
nauczycieli przekształcanej szkoły.

Pozostające w szkole dzieci młodsze w klasach od „0” do III tj. do 9 roku życia będą realizować swój
obowiązek szkolny jak najbliżej domu. Pomimo obniżenia stopnia organizacji szkoła zachowa swoją
odrębność, nie będzie szkołą filialną.
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Celem przekształcenia szkoły jest konieczność dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Gminę Dynów
do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym
racjonalizowanie ponoszonych kosztów na zadania oświatowe.

Rada Gminy zgadza się, że szkoła jest miejscem spotkań społeczności lokalnej oraz stanowi dla
mieszkańców swoiste centrum kultury, dlatego też nie ma zamiaru likwidacji szkoły, tylko jej
przekształcenie. Brak jest racjonalnych przesłanek do odkładania w czasie decyzji o przekształceniu Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwiającej podjęcie ustawowo
określonych czynności poprzedzających przekształcenie szkoły.
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