
UCHWAŁA NR XIV/77/2019
RADY GMINY WOLA UHRUSKA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego 
w Woli Uhruskiej

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, 3 i 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.) – Rada Gminy Wola 
Uhruska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2020 r. ośmioletniej publicznej Szkoły 
Podstawowej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół w Woli Uhruskiej poprzez zmianę siedziby szkoły z dotychczasowej, znajdującej się przy ul. 
Szkolnej 2, 22-230 Wola Uhruska, na nową przy ul. Gimnazjalnej 34, 22-230 Wola Uhruska.

§ 2. 

Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Wola Uhruska do wystąpienia do Lubelskiego 
Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie przekształcenia szkoły wymienionej w § 1.

§ 3. 

Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Wola Uhruska do zawiadomienia o zamiarze 
przekształcenia szkoły, o której mowa w § 1, rodziców uczniów publicznej Szkoły Podstawowej im. J. 
I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Uhruska.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Wola Uhruska

Marian Łubkowski
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Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przekształcenia publicznej Szkoły

Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej

Zgodnie z art. 89 ust. 1, 3 i 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.) szkoła publiczna

prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, może być – po uzyskaniu pozytywnej

opinii kuratora oświaty – zlikwidowana lub przekształcona z końcem roku szkolnego przez

organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości

kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu.

Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej wchodząca w skład

Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej jest szkołą publiczną, dla której organem prowadzącym jest

Gmina Wola Uhruska i która zgodnie z uchwałą nr X/57/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z

dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Wola Uhruska oraz określenia granic obwodów publicznych

szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w dwóch

budynkach: przy ul. Szkolnej 2 i przy ul. Gimnazjalnej 34. W roku szkolnym 2019/2020 w

budynku przy ul. Szkolnej 2 prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla klas I-III. Zajęcia dla

pozostałych klas, tj. klas VI-VIII oraz dla wychowanków przedszkola prowadzone są w

budynku przy ul. Gimnazjalnej 34.

W związku z tym, że koszty funkcjonowania oświaty w Gminie Wola Uhruska

przewyższają otrzymywaną subwencję oświatową zachodzi konieczność zracjonalizowania

wydatków związanych z oświatą, w tym również kosztów utrzymania obu obiektów

szkolnych.

Biorąc pod uwagę liczbę sal znajdujących się w obu budynkach oraz szacowaną na

rok szkolny 2020/2021 liczbę oddziałów i liczbę uczniów należy stwierdzić, że każdy z tych

obiektów samodzielnie będzie wystarczający do zorganizowania zajęć dla wszystkich

uczniów.

Liczba sal dydaktycznych w budynkach szkolnych:

1) przy ul. Gimnazjalnej 34 – 11 sal;

2) przy ul. Szkolnej 2 – 13 sal.



Planowana liczba oddziałów i ich liczebność w roku szkolnym 2020/2021:

Lp. Klasa Liczba oddziałów Liczba uczniów

1. przedszkole 2 50

2. oddział przedszkolny 0 0

3. klasa I 1 7

4. klasa II 1 9

5. klasa III 1 18

6. klasa IV 1 28

7. klasa V 1 22

8. klasa VI 1 14

9. klasa VII 2 36

10. klasa VIII 1 7

Razem 11 191

Prognozy demograficzne w Gminie Wola Uhruska na kolejne lata nie przewidują

zwiększania się liczby oddziałów w perspektywie kilku najbliższych lat.

Biorąc zatem pod uwagę dane demograficzne oraz uwzględniając czynnik

ekonomiczny zachodzi konieczność rezygnacji z prowadzenia zajęć w dwóch obiektach

szkolnych i zapewnienia uczniom możliwości kontynuowania nauki jednym budynku.

Stając przed wyborem, który z obiektów szkolnych powinien zostać wyłączony z

użytkowania przez Szkołę Podstawową w Woli Uhruskiej dyrekcja Zespołu Szkół w Woli

Uhruskiej przeprowadziła badania ankietowe, w których poproszono uczniów, ich rodziców

oraz grono pedagogiczne o wskazanie preferowanej przez siebie jednej lokalizacji dla

prowadzenia wszystkich zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wyniki badań ankietowych wskazały, że dla 60% uczniów klas I-III, 64% uczniów

klas IV-VIII, 80% rodziców uczniów szkoły podstawowej, 90% rodziców wychowanków

przedszkola oraz 77% nauczycieli korzystniejsze będzie zlokalizowanie wszystkich zajęć w

budynku przy ul. Gimnazjalnej 34. Należy tu dodać, że budynek przy ul. Gimnazjalnej jest

budynkiem nowoczesnym (oddany do użytku w 2006 r.) w pełni przystosowanym dla osób

niepełnosprawnych, ze stołówką, aulą, salami przedszkolnymi, podczas gdy budynek przy ul.

Szkolnej (wybudowany w 1928 r. i rozbudowywany w latach 70 i 90 XX w.) wymagałby

wielu prac modernizacyjnych i remontowych, by zapewnić porównywalny do budynku

gimnazjalnego standard techniczny.



Propononowana zmina siedziby nie będzie miała wpływu na stan zatrudnienia kadry

pedagogicznej w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej. Zminiejszy się natomiast o 1 etat stan

zatrudnienia pracowników niepedagogicznych - obsługi. Planowane zmiany organizacyjne

pozwolą na przejście jednej osoby na świadczenie przedemerytalne.

Proponowane zatem przekształcenie publicznej Szkoły Podstawowej im. J. I.

Kraszewskiego w Woli Uhruskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół polegające na zmianie

siedziby szkoły z dotychczasowej, znajdującej się przy ul. Szkolnej 2, 22-230 Wola Uhruska,

na nową przy ul. Gimnazjalnej 34, 22-230 Wola Uhruska jest uzasadnione.

Sekretarz Gminy

/-/ Mariusz Jachimczuk




