
Zarządzenie Nr 28/2020 

Wójta Gminy Dynów 

z dnia 17 kwietnia 2020 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektów Uchwał Rady Gminy w 

sprawie przekształcenia szkół : Szkoły Podstawowej nr 2 im. B. Markiewicza w Harcie, Szkoły 

Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej, Szkoły Podstawowej w Łubnie w gminie Dynów. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 w związku z art.5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) oraz w związku z § 1 ust.  1 uchwały Nr X(65) 

2019 rady Gminy Dynów z dnia 31.10.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Dynów zarządzam, co następuje: 

§1 1. Postanawiam  przeprowadzić konsultacje społeczne na terenie Gminy Dynów w zakresie projektów 

Uchwał Rady Gminy w Dynowie w sprawie przekształcenia : 

1) Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej; 

2) Szkoły Podstawowej nr 2 im. B. Markiewicza w Harcie; 

3) Szkoły Podstawowej w Łubnie; 
w załączeniu projekty Uchwał. 

2.Celem konsultacji jest poznanie opinii ,informacji bądź zebrania uwag wszystkich mieszkańców Gminy 

Dynów co do projektów uchwał, o której mowa w ust. 1.  

§2 Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 20 kwietnia  2020 r. do 27 kwietnia 2020 r. 

§3 Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zebrania uwag , wniosków i opinii  skierowanych do 

mieszkańców gminy Dynów. Uwagi, wnioski  i opinie należy zgłaszać na adres Urząd Gminy w Dynowie ul. 

Ks. J. Ożoga 2  36-065 Dynów lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@dynow.regiony.pl. 

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać „ KONSULTACJE SPOŁECZNE” opinie i wnioski 

dotyczące przekształcenia szkół podstawowych: 

1) Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej 

2) Szkoły Podstawowej nr 2 im. B. Markiewicza w Harcie; 

3) Szkoła Podstawowa w Łubnie; 

2. Nie będą uwzględniane uwagi ,wnioski i opinie które wpłyną po terminie tj. po dniu 27.04.2020 r  

§5 1. Konsultacje mają charakter opiniotwórczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Dynów. 

2. Informacja o uwagach, wnioskach i opiniach  zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy w Dynowie, na stronie internetowej Gminy Dynów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy w Dynowie. 

§6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                                Wójt Gminy Dynów                                                                                                                                                              

                                                                                                                    (-)Wojciech Piech 

 

 

mailto:urzad@dynow.regiony.pl


Projekt 
 
z dnia  26 marca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY DYNÓW 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie 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 z późn. 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, z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Dynów uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku przekształca się Szkołę Podstawową w Dąbrówce Starzeńskiej, 
z siedzibą Dąbrówka Starzeńska 131, 36-065 Dynów o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z odziałem 
przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Dąbrówce Starzeńskiej z siedzibą Dąbrówka Starzeńska 131, 36-065 
Dynów o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym. 

§ 2. Uczniom klas IV-VIII z obwodu Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej, z siedzibą Dąbrówka 
Starzeńska 131, 36-065 Dynów, zapewnia się kontynuację nauki w Szkole Podstawowej w Pawłokomie, 
z siedzibą Pawłokoma 24, 36-065 Dynów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ust.1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1149 z
późn. zm.) szkoła publiczna może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący
szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego
typu. Organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji,
zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców uczniów szkoły i właściwego kuratora oświaty. W myśl art. 89
ust. 9 ustawy Prawo oświatowe przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia
szkoły. Na podstawie art. 95 ust 2, w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być
tworzone szkoły podstawowe obejmujące strukturę organizacyjną klas I-III.

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.
Z powodu małej liczby uczniów w szkole a dużych kosztów jej utrzymania ze strony gminy, brak jej jest
środków finansowych na uzupełnienie różnicy pomiędzy kosztami prowadzenia szkoły a częścią subwencji
oświatowej i dotacji odpowiadającej liczbie uczniów w szkole.

Gmina Dynów przeprowadzając procedurę przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej z
siedzibą Dąbrówka Starzeńska 131, 36-065 Dynów o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałem
przedszkolnym w Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem Przedszkolnym z
siedzibą w Dąbrówce Starzeńskiej 131, 36-065 Dynów, wypełniła dyspozycje cytowanego na wstępie art.
89 ustawy - Prawo oświatowe:

1. W dniu 6 lutego 2020 roku Rada Gminy Dynów podjęła uchwałę Nr XV(93)2020 w sprawie zamiaru
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej. W uzasadnieniu tej uchwały została
przedstawiona ocena i opis przyczyn podjęcia decyzji oraz możliwości kontynuowania nauki po
przekształceniu szkoły;

2. W dniu 10 lutego 2020 roku przekazano do Podkarpackiego Kuratora Oświaty uchwałą intencyjną
wraz z uzasadnieniem w celu uzyskania opinii.

Podkarpacki Kurator Oświaty postanowieniem z dnia 11 marca 2020 roku, znak: PiP.542.17.2020, po
rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Dynów z dnia 10 lutego 2020 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej;

3. Na co najmniej 6 miesięcy przez terminem przekształcenia poinformowano pisemnie i imiennie
wszystkich rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej o zamiarze przekształcenia
szkoły (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru);

4. Uchwała intencyjna, o której mowa w pkt 1, została przekazana do zaopiniowania związkom
zawodowym dnia 10 lutego 2020 roku, a niniejsza uchwała została przekazana do zaopiniowania związkom
zawodowym w dniu 27 marca 2020 roku;

5. Zapewnia się uczniom przekształconej szkoły kontynuowanie nauki od klasy IV-VIII w Szkole
Podstawowej w Pawłokomie, z siedzibą Pawłokoma 24, 36-065 Dynów.

Zasadniczym powodem podjęcia uchwały o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Starzeńskiej jest mała liczba dzieci uczęszczających do przedmiotowej szkoły. W obecnym roku szkolnym
do klas I-VIII uczęszcza 29 uczniów a do oddziału przedszkolnego uczęszcza 11 dzieci w tym 1-
czterolatek, 5 - pięciolatków, 5 - sześciolatków. Ze względu na małą liczbę uczniów zajęcia odbywają się w
systemie 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.
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Tabela 1 Struktura organizacyjna szkół oraz liczba uczniów w poszczególnych klasach/oddziałach.

szkoła/klasa „0" kl.I kl.II kl.III kl.IV kl.V kl.VI kl.VII kl.VIII razem

SP Dąbrówka

Starz.
11 3 2 2 2 5 6 3 6 40

SP Pawłokoma 30 7 7 8 7 11 7 10 12 99

źródło danych w tabeli: SIO stan na 30.09.2019 r.

Tabela 2 Liczba uczniów w szkołach a liczba mieszkańców wg ewidencji ludności UG w Dynowie
klasa I II III IV V VI VII VIII razem
rok urodzenia 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Liczba ucz. SP Dąbrówka
Starz.

3 2 2 2 5 6 3 6 29

Liczba mieszkańców
zameldowanych w
Dąbrówce Starz.

7 7 5 7 1 7 3 5 42

Ujęcie % 69,02%
Liczba ucz. SP Pawłokoma 7 7 8 7 11 7 10 12 69
Liczba mieszkańców
zameldowanych w
Pawłokomie

5 6 7 11 5 8 6 4 52

Ujęcie % 132,69%

źródło danych w tabeli: SIO stan na 30.09.2019 r. , ewidencja ludności UG Dynów - styczeń 2020 r.

Z analizy Tabeli 2 wynika, że do SP w Dąbrówce Starzeńskiej uczęszcza średnio 69% uczniów z obwodu,
pozostali uczniowie obowiązek szkolny spełniają w innych szkołach (w tym również w SP w Pawłokomie).
Wynika to zarówno z demografii, migracji jak i indywidualnych decyzji rodziców.

Tabela 3 Liczba dzieci urodzonych w latach 2015-2019.

miejscowość/rok 2015 2016 2017 2018 2019

Dąbrówka Starz. 3 4 1 5 4
Pawłokoma 8 10 5 10 7

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

Dane ujęte w Tabeli 2 i 3 pokazują, że przy utrzymaniu obecnych tendencji demograficznych w kolejnych
latach nie nastąpi wzrost liczby dzieci. W 2019 roku na terenie całej Gminy Dynów odnotowano w
ewidencji ludności tylko 58 urodzeń.

Tabela 4 Prognozowana liczba uczniów od klasy IV w Szkole Podstawowej w Pawłokomie po przyjęciu
uczniów z Dąbrówki Starzeńskiej w perspektywie 5 lat szkolnych.
rok szkolny kl.IV kl.V kl.VI kl.VII kl.VIII

2020/2021 10 9 10 18 12

2021/2022 9 10 9 10 18

2022/2023 10 9 10 9 10

2023/2024 18 10 9 10 9

2024/2025 12 18 10 9 10

źródło danych w tabeli: SIO stan na 30.09.2019 r.
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Liczba uczniów w prognozie na lata przyszłe uzasadnia przekształcenie. Klasy nie będą przepełnione.
Uczniowie mają szansę na naukę w klasach bez łączeń z innymi klasami.

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

rok szkolny
"0" dzieci 6

letnie
kl.I kl.II kl.III razem

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.

Pozostające w szkole dzieci młodsze (Tabela 5) 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.

Budynek w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pawłokomie z oddziałem przedszkolnym jest
piętrowy, zadbany, z 12 przestronnymi salami lekcyjnymi i zapleczem socjalno/sanitarnym. Sale lekcyjne
wyposażone są w odpowiednie pomoce dydaktyczne zapewniające realizację zadań wynikających z
podstawy programowej oraz sprzęt szkolny dostosowany do wieku uczniów. Monitoring w szkole zapewnia
nadzór nad bezpieczeństwem uczniów. Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczna z zapleczem
socjalno/sanitarnym, kuchnię, stołówkę, dwa pomieszczenia na świetlice, bibliotekę z czytelnią, pracownię
biologiczną, historyczno-geograficzną, pracownie komputerowe. Wszystkie klasy w szkole wyposażone są
w projektory i ekrany lub monitory interaktywne lub telewizory (32 laptopy w dwóch szafach dla uczniów,
12 laptopów dla nauczycieli i 16 laptopów z konkursu OSE - w trakcie realizacji). Nauka w szkole odbywa
się na jedną zmianę.

Gmina po przekształceniu szkoły w Dąbrówce Starzeńskiej zapewnia 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 w
Pawłokomie. 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.

W Szkole Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej pracuje 18 nauczycieli, co stanowi w przeliczeniu na
pełne etaty 10,44 et. w/g SIO stan na 30.09.2019 r. Po przekształceniu szkoły do klas I-III z oddziałem
przedszkolnym pozostanie ok. 3,50 etatów nauczycielskich. Wśród nauczycieli zatrudnionych w SP w
Dąbrówce Starzeńskiej 12 osób pracuje w innych szkołach. Gmina zapewnia, że we współpracy z
dyrektorami pozostałych szkół będzie szczegółowo analizować możliwość przeniesienia lub zatrudnienia
nauczycieli przekształcanej szkoły.

Rada Gminy zgadza się, że każda 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.
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Projekt 
 
z dnia  26 marca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY DYNÓW 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie 

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 z późn. 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, z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Dynów uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku przekształca się Szkołę Podstawową nr 2 im. ks. Bronisława 
Markiewicza w Harcie, z siedzibą Harta 337, 36-067 Harta  o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z odziałem 
przedszkolnym w Szkołę Podstawową nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie, z siedzibą Harta 337, 36-
065 Harta o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym. 

§ 2. Uczniom klas IV-VIII z obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie, 
z siedzibą Harta 337, 36-067 Harta, zapewnia się kontynuację nauki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów 
Walk Chłopskich w Harcie,  z siedzibą Harta 106, 36-067 Harta. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ust.1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1149 z
późn. zm.) szkoła publiczna może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący
szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego
typu. Organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji,
zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców uczniów szkoły i właściwego kuratora oświaty. W myśl art. 89
ust. 9 ustawy Prawo oświatowe przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia
szkoły. Na podstawie art. 95 ust. 2, w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być
tworzone szkoły podstawowe obejmujące strukturę organizacyjną klas I-III.

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.
Z powodu małej liczby uczniów w szkole a dużych kosztów jej utrzymania ze strony gminy, brak jej jest
środków finansowych na uzupełnienie różnicy pomiędzy kosztami prowadzenia szkoły a częścią subwencji
oświatowej i dotacji odpowiadającej liczbie uczniów w szkole.

Gmina Dynów przeprowadzając procedurę przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks.Bronisława
Markiewicza w Harcie, z siedzibą Harta 337, 36-067 Harta o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z
oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie, z siedzibą
Harta 337, 36-067 Harta o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym, wypełniła
dyspozycje cytowanego na wstępie art. 89 ustawy - Prawo oświatowe:

1. W dniu 6 lutego 2020 roku Rada Gminy Dynów podjęła uchwałę Nr XV(95)2020 w sprawie zamiaru
przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie. W uzasadnieniu tej
uchwały została przedstawiona ocena i opis przyczyn podjęcia decyzji oraz możliwości kontynuowania
nauki po przekształceniu szkoły;

2. W dniu 10 lutego 2020 roku przekazano do Podkarpackiego Kuratora Oświaty uchwałą intencyjną
wraz z uzasadnieniem w celu uzyskania opinii.

Podkarpacki Kurator Oświaty postanowieniem z dnia 11 marca 2020 roku, znak: PiP.542.18.2020, po
rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Dynów z dnia 10 lutego 2020 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie;

3. Na co najmniej 6 miesięcy przed terminem przekształcenia szkoły poinformowano pisemnie i
imiennie wszystkich rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie
o zamiarze przekształcenia szkoły (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru);

4. Uchwała intencyjna, o której mowa w pkt 1, została przekazany do zaopiniowania związkom
zawodowym dnia 10 lutego 2020 roku, a niniejsza uchwała została przekazana do zaopiniowania związkom
zawodowym w dniu 27 marca 2020 roku;

5. Zapewnia się uczniom przekształconej szkoły kontynuowanie nauki od klasy IV-VIII w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie z siedzibą Harta 106, 36-067 Harta.

Zasadniczym powodem podjęcia uchwały o przekształceniu Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks.
Bronisława Markiewicza w Harcie jest mała liczba dzieci uczęszczających do przedmiotowej szkoły,
niewystarczająca liczba sal lekcyjnych, brak stołówki oraz między innymi nieracjonalność funkcjonowania
dwóch szkół o pełnej strukturze organizacyjnej klas I-VIII w jednej miejscowości w związku z
zachodzącymi zmianami demograficznymi (Tabela 2 i 3).
W obecnym roku szkolnym (Tabela 1) w/g SIO stan na 30.09.2019 r. do klas I-VIII uczęszcza 48 uczniów a
do oddziału przedszkolnego uczęszcza 14 dzieci w tym 6 czterolatków, 2 pięciolatków, 6 sześciolatków. Ze
względu na małą liczbę uczniów zajęcia odbywają się w systemie klas łączonych. W małej społeczności
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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 1 Struktura organizacyjna szkół oraz liczba uczniów w poszczególnych klasach/oddziałach.
szkoła/klasa „0" kl.I kl.II kl.III kl.IV kl.V kl.VI kl.VII kl.VIII razem
SP nr 1 Harta 10 14 12 8 5 11 12 10 11 93
SP nr 2 Harta 14 12 5 7 5 5 6 3 5 62
źródło danych w tabeli: SIO stan na 30.09.2019 r.

Tabela 2 Liczba uczniów w szkołach a liczba mieszkańców wg ewidencji ludności UG w Dynowie
klasa I II III IV V VI VII VIII razem
rok urodzenia 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Łączna liczba ucz. w SP 1 i
2 w Harcie

26 17 15 10 16 18 13 16 131

Liczba mieszkańców
zameldowanych w Harcie

32 26 20 18 24 21 22 22 185

Ujęcie % 70,81%
źródło danych w tabeli: SIO stan na 30.09.2019 r. , ewidencja ludności UG Dynów

Z analizy Tabeli 2 wynika, że do obydwu szkół w Harcie uczęszcza średnio 71% uczniów z całej
miejscowości, pozostali uczniowie obowiązek szkolny spełniają w innych szkołach ( w tym uczniowie z
obwodu SP nr 2 w Harcie w SP nr 1 w Harcie). Wynika to zarówno z demografii, migracji jak i
indywidualnych decyzji rodziców.

Tabela 3 Liczba dzieci urodzonych w latach 2015-2019.
miejscowość/rok 2015 2016 2017 2018 2019
Harta 26 28 27 19 18
źródło danych w tabeli: ewidencja ludności UG stan na 14.01.2020 r.

Dane w tabeli 2 i 3 pokazują, że przy utrzymaniu obecnych tendencji demograficznych, w kolejnych latach
nie nastąpi wzrost liczby dzieci. W 2019 roku na terenie całej Gminy Dynów odnotowano w ewidencji
ludności tylko 58 urodzeń.

Tabela 4 Prognozowana liczba uczniów od klasy IV w Szkole Podstawowej nr 1 w Harcie po przyjęciu
uczniów z Szkoły Podstawowej nr 2 w Harcie w perspektywie 5 lat szkolnych.
rok szkolny kl.IV kl.V kl.VI kl.VII kl.VIII
2020/2021 15 10 16 18 13
2021/2022 17 15 10 16 18
2022/2023 26 17 15 10 16
2023/2024 12 26 17 15 10
2024/2025 7 12 26 17 15
źródło danych w tabeli: SIO stan na 30.09.2019 r.

Liczba uczniów w poszczególnych klasach w prognozie na lata przyszłe uzasadnia przekształcenie. Klasy
nie będą przepełnione, a tam gdzie będzie 26 uczniów nastąpi podział na grupy zgodnie z prawem
oświatowym. Uczniowie mają szanse na naukę bez łączeń z innymi klasami.

Tabela 5 Prognozowana liczba uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Harcie po przekształceniu szkoły w
perspektywie 5 lat szkolnych.

rok szkolny
"0" dzieci 6

letnie
kl.I kl.II kl.III razem

2020/2021 2 6 12 5 25
2021/2022 6 2 6 12 26
2022/2023 9 6 2 6 23
2023/2024 12 9 6 2 29
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2024/2024 8 12 9 6 35
źródło danych w tabeli: ewidencja ludności UG stan na 14.01.2020 r., SIO stan na 30.09.2019 r.

Pozostające w szkole dzieci młodsze (Tabela5) 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.

Budynek w którym mieści się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich z oddziałem
przedszkolnym jest piętrowy, remontowany na bieżąco, z 12 przestronnymi salami lekcyjnymi z zapleczem
socjalno/sanitarnym. Sale lekcyjne wyposażone są w odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny
które pozwalają na realizację zadań wynikających z podstawy programowej. Szkoła posiada
pełnowymiarową salę gimnastyczna z zapleczem socjalno/sanitarnym. Monitoring w szkole zapewnia
nadzór nad bezpieczeństwem uczniów. W szkole działa zastępcza stołówka ( przystąpienie w 2020 r. do
projektu pn.„Posiłek w szkole i domu”), świetlica, dwie pracownie komputerowe ( 26 kom.stacjonarnych),
biblioteka i czytelnia ( 4 kom.stacjonarne). Nauczyciele do własnej dyspozycji mają 12 laptopów, 42
laptopy są do dyspozycji uczniów. Szkoła zapewnia uczniom szafki do przechowywania rzeczy osobistych i
podręczników. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę.

Odległość Harta nr 2/szkoła do Harta nr 1/szkoła wynosi 2,90 km. Jeżeli droga dziecka do szkoły
przekroczy 3 km w przypadku uczniów kl.IV, 4 km w przypadku uczniów kl. V-VIII, gmina zapewni
bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji
publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
Uczniowie korzystający z dowozu będą oczekiwać w szkole na autobus 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.

W Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza pracuje 17 nauczycieli, co stanowi w
przeliczeniu na pełne etaty 10,76 et.w/g SIO stan na 30.09.2019 r. Po przekształceniu szkoły do klas I-III z
oddziałem przedszkolnym pozostanie ok. 4,17 etatów nauczycielskich. W śród nauczycieli zatrudnionych w
SP nr 2 w Harcie 9 osób pracuje w innych szkołach. Gmina zapewnia, że we współpracy z dyrektorami
pozostałych szkół będzie szczegółowo analizować możliwość przeniesienia lub zatrudnienia nauczycieli
przekształcanej szkoły.

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 nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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Projekt 
 
z dnia  26 marca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY DYNÓW 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łubnie, poprzez włączenie do obwodu Szkoły 
Podstawowej w Łubnie miejscowości Wyręby 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1,9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty Rada 
Gminy Dynów uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku przekształca się Szkołę Podstawową w Łubnie, z siedzibą Łubno 82, 
36-065 Dynów, poprzez włączenie do obwodu Szkoły Podstawowej w Łubnie miejscowości Wyręby. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ust.1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1149 z
późn. zm.) szkoła publiczna może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący
szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego
typu. Organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji,
zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców uczniów szkoły i właściwego kuratora oświaty. W myśl art. 89
ust. 9 ustawy Prawo oświatowe przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia
szkoły, także w wypadku wączenia miejscowości do obwodu szkoły.

Celem przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łubnie jest zapewnienie mieszkańcom Wyrąb, miejscowości
terytorialnie należącej do Gminy Dynów, realizacji obowiązku szkolnego i nauki w obwodzie szkoły
prowadzonej przez Gminę Dynów.

Gmina Dynów przeprowadzając procedurę przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łubnie z siedzibą Łubno
82 36-065 Dynów, poprzez włączenie do obwodu szkoły miejscowości Wyręby, wypełniła dyspozycje
cytowanego na wstępie art. 89 ustawy - Prawo oświatowe:

1. W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Gminy Dynów podjęła uchwałę Nr XIII(84)2019 w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łubnie, poprzez włączenie do obwodu Szkoły Podstawowej
w Łubnie miejscowości Wyręby;

2. W dniu 8 stycznia 2020 roku przekazano do Podkarpackiego Kuratora Oświaty uchwałą intencyjną
wraz z uzasadnieniem w celu uzyskania opinii.

Podkarpacki Kurator Oświaty postanowieniem z dnia 23 stycznia 2020 roku, znak: PiP.542.4.2020, po
rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Dynów z dnia 8 stycznia 2020 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łubnie;

3. Na co najmniej 6 miesięcy przez terminem przekształcenia poinformowano pisemnie i imiennie
wszystkich rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Łubnie o zamiarze przekształcenia szkoły (za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru);

4. Uchwała intencyjna, o której mowa w pkt 1, została przekazana do zaopiniowania związkom
zawodowym dnia 8 stycznia 2020 roku, a niniejsza uchwała została przekazana do zaopiniowania związkom
zawodowym w dniu 27 marca 2020 roku.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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