Elektronicznie podpisany przez:
Ryszard Wiktor
dnia 27 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/306/18
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu
Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami), art. 91 ust 7 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 59 ze zmianami) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 5
ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2018 roku włącza się Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu
Śląskim, zwaną dalej „szkołą podstawową” do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, zwanego
dalej „zespołem”.
§ 2. 1. W okresie od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku w skład zespołu wejdą szkoły:
1) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte,
2) Gimnazjum im. Marianny Orańskiej z oddziałami klas dotychczasowych,
3) Liceum Ogólnokształcące,
4) Technikum,
5) Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej.
2. Od 1 września 2019 roku w skład zespołu wejdą szkoły:
1) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte,
2) Liceum Ogólnokształcące (4-letnie LO z oddziałami 3-letniego LO),
3) Technikum (5-letnie technikum z oddziałami 4-letnimi technikum),
4) Branżowa Szkoła I Stopnia.
§ 3. 1. Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim przejmie wszystkie należności i zobowiązania
włączanej szkoły podstawowej.
2. Mienie znajdujące się w zarządzie szkoły podstawowej przejmie Zespół Szkół Samorządowych
w Stroniu Śląskim, w skład którego wejdzie szkoła podstawowa .
3. Pracownicy szkoły podstawowej i zespołu staną się pracownikami Zespołu Szkół Samorządowych
w Stroniu Śląskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim, Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, a także na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stronie Śląskie.

Id: 5B8CDBBE-2F2A-4D0D-8C77-FEE4DB760E7B. Podpisany

Strona 1

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Ryszard Wiktor
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy 7 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 roku, poz. 59 ze zmianami) organ prowadzący zespół szkół może włączyć do zespołu inne szkoły lub
placówki. Zamiar włączenia Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Westerplatte do Zespołu Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim stanowi kolejny etap racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych na
terenie Gminy Stronie Śląskie w związku z wprowadzeniem z dniem 1 września 2017 roku reformy oświaty
(ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Łączenie szkół
w zespoły ma głównie uzasadnienie społeczno - ekonomiczne. Chodzi przede wszystkim o obniżenie kosztów
ogólnego zarządu (administrowania) poszczególnymi szkołami wchodzącymi w skład zespołu, które działają
pod kierunkiem jednego dyrektora i wspólną obsługą finansowo - księgową. Ponadto w grę wchodzą także
uwarunkowania merytoryczne tj. łatwiejsze zapewnienie możliwości korzystania z bazy dydaktycznej, jaką
szkoły publiczne muszą posiadać i udostępniać w ramach realizacji podstawy programowej, a także
zapewnienie optymalnych warunków pracy poprzez utrzymanie zatrudnienia kadry pedagogicznej, którą
łatwiej jest przenosić między jednostkami lub polecać uzupełnienie wymiaru zajęć w jednej szkole zajęciami
w innej. Podobna sytuacja dotyczy także optymalizacji warunków pracy pracowników administracji i obsługi
.
Z dniem 1 września 2017 roku szkoła podstawowa stała się 8-letnią szkołą podstawową obejmującą
strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej (klasy I -VIII) .
Szkoła Podstawowa im Bohaterów Westerplatte z/s przy ul. Kościuszki 57 oraz Zespół Szkół
Samorządowych z/s przy ul. Kościelnej 12 znajdują się w dwóch lokalizacjach (budynkach). Odległość
pomiędzy szkołami stwarza możliwość bezpiecznego i realnego dojścia do szkół nauczycieli a także uczniów
w czasie ustalonej przerwy międzylekcyjnej. Zgodnie z założeniami projektu planu publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie od dnia 1 września 2019 roku struktura
organizacyjna oraz lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Szkole
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim przedstawia się następująco:
1. w budynku przy ul. Kościuszki 57 będą prowadzone zajęcia edukacyjne w klasach od I do VI szkoły
podstawowej,
2. w budynku przy ul. Kościelnej 12 odbywać się będą zajęcia w klasach od VII do VIII szkoły
podstawowej.
Zgodnie z Projektem planu publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez
powiat kłodzki, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze
powiatu kłodzkiego prowadzonych przez inne organy prowadzące…, od dnia 1 września 2019 roku w skład
Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim oprócz szkoły podstawowej będą wchodzić następujące
szkoły:
1. Liceum Ogólnokształcące
ogólnokształcącego)

(4-letnie

liceum

ogólnokształcące

z oddziałami

3-letniego

liceum

2. Technikum (5-letnie technikum z oddziałami 4-letnimi technikum)
3. Branżowa Szkoła I Stopnia
Po włączeniu szkoły podstawowej do zespołu organ prowadzący wystapi o zmianę statutu w zakreasie
siedziby Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, wskazując budynek szkoły przy ul. Kościuszki
57 w Stroniu Śląskim.
Tak więc w budynku przy ul. Kościelnej 12 będą prowadzone zajęcia edukacyjne dla szkoły
podstawowej oraz dla szkół ponadpodstawowych. Taka organizacja szkoły jest dla organu prowadzącego jak
i samorządu lokalnego Gminy Stronie Śląskie priorytetowa z uwagi na fakt utrzymania oraz kontynuacji nauki
w szkołach ponadpodstawowych tj. liceum ogólnokształcącym, technikum czy szkole branżowej.
Ważną sprawą dla naszych absolwentów szkoły podstawowej będzie także kontynuacja kształcenia ogólnego
i zawodowego na obszarze Gminy Stronie Śląskie, a więc w miejscu zamieszkania uczniów - blisko
rodzinnego domu.
Należy podkreślić że budynki szkolne przy ul. Kościuszki 57 i Kościelnej 12 w Stroniu Śląskim są
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przygotowane do obsługi uczniów. Wszystkie budynki zostały wyremontowane, przeprowadzono w nich
termomodernizację. Szkoły są w dobrym stanie technicznym. Posiadają dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną,
która będzie wspólnie użytkowana przez wszystkie szkoły wchodzące w skład zespołu, w tym przez szkołę
podstawową. Pracownie przedmiotowe z biologii, chemii, fizyki czy geografii, zlokalizowane w zespole szkół
będą racjonalnie wykorzystane przez uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.
Na uwagę zasługuje fakt, iż szkoła podstawowa jak również zespół szkół przystosowane są do przyjęcia
i obsługi uczniów niepełnosprawnych. W budynku przy ul. Kościelnej 12 znajduje się winda osobowa,
natomiast w szkole podstawowej zamontowana jest platforma jezdna do przewozu wózków inwalidzkich.
W tym też zakresie Gmina Stronie Śląskie organizuje dowóz i opiekę uczniów niepełnosprawnych do szkół
i ośrodków szkolno – wychowawczych na terenie powiatu kłodzkiego busem przystosowanym do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
Po włączeniu Szkoły Podstawowej do struktury Zespołu Szkół Samorządowych, nastąpi jednoosobowe
zarządzanie obiektami przy wspólnej administracji i obsłudze. Stosownie do art. 91. ust.4 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe dyrektor zespołu będzie jednocześnie dyrektorem szkół wchodzących
w jego skład. Dlatego też praca Zespołu Szkół Samorządowych zarządzana będzie w sposób umożliwiający
racjonalne wykorzystanie bazy dydaktycznej i kadrowej. Natomiast nowa podstawa programowa dla szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych traktowana będzie jako spójna programowo np. poprzez tworzenie
długoletniego okresu kształcenia w przypadku szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.
Atutem połączenia szkoły podstawowej z zespołem szkół będzie również optymalna organizacja zajęć
lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, które odbywać się będą tylko na
jedną zmianę, tym samym wykluczamy dwuzmianowość w szkołach, oczywiście z korzyścią dla uczniów,
nauczycieli i rodziców.
Po połączeniu szkoły podstawowej z zespołem szkół, zajęcia z uczniami będą mogli prowadzić nauczyciele
wszystkich typów szkół, co jest istotne ze względu na zbliżający się do szkół niż demograficzny. Ponadto
dyrektor zespołu będzie miał lepszą możliwość prowadzenia długofalowej polityki kadrowej. Planowana jest
redukcja jednego etatu dyrektora, natomiast zatrudnienie nauczycieli prognozowane jest w dotychczasowym
miejscu pracy. Należy jednak liczyć się z racjonalizacją zatrudnienia w przyszłości. Za włączeniem szkoły
podstawowej w struktury zespołu szkół przemawiają również względy ekonomiczne, w tym regulacja obsługi
administracyjno – finansowej szkół.
Wciąż malejąca liczba dzieci w szkołach wymaga podejmowania przez władze samorządowe decyzji
mających na celu, zminimalizowanie kosztów ponoszonych na oświatę. Niż demograficzny regularnie obniża
środki przekazywane z budżetu państwa na funkcjonowanie oświaty w ramach subwencji oświatowej.
Połączenie w/w szkół może znacząco wpłynąć na większą ilość absolwentów szkoły podstawowej chcących
kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych to jest liceum ogólnokształcącym, technikum czy szkole
branżowej. Decydującą kwestią w tej mierze jest również właściwe wykorzystanie istniejącej bazy
dydaktycznej w zespole szkół, gdyż remont nowych pracowni przedmiotowych w szkole podstawowej może
wiązać się ze znacznymi nakładami finansowymi z budżetu Gminy.
Dodać należy, iż w najbliższym czasie do użytku oddana zostanie nowa hala gimnastyczna przy zespole
szkół, która w pełni zaspokoi wymagania edukacyjne uczniów w zakresie realizacji podstawy programowej
z wychowania fizycznego czy organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, zwodów sportowych
i konkursów a także apeli szkolnych i uroczystości o zasięgu lokalnym .
W chwili obecnej w szkole podstawowej klasy I-VI zajmują wszystkie gabinety, stąd propozycja zajęć
edukacyjnych klas strarszych VII i VIII szkoły podstawowej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych
w Stroniu Ślaskim. Budynek przy ul. Kościelnej 12 posiada 19 sal lekcyjnych, z tego 1/3 wykorzystywana jest
przez klasy szkół ponadpodstawowych.
Należy podkreślić, że włączenie szkoły podstawowej do zespołu nie zmniejszy bezpieczeństwa uczniów oraz
nie wpłynie negatywnie na warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Połączenie szkół pozwoli na zwiększenie integracji środowiska nauczycieli, uczniów i rodziców oraz pozwoli
na uzyskanie poczucia jedności i odpowiedzialności za uczniów i szkołę.
Ponadto planowany projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, umożliwia
dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie Gminy Stronie Śląskie realizację obowiązku szkolnego,
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o którym mowa w art. 35ustawy - Prawo oświatowe. Oznacza to, że nauka jest obowiązkowa do ukończenia
18. roku życia, czyli obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Włączenie szkoły podstawowej do zespołu szół pozwoli na
opracowanie i przedstawienie komleksowej oferty edukacyjnej dla rodziców i najmłodszych mieszkańców
Gminy Stronie Śląskie.
Funkcjonowanie szkół w strukturze zespołu sprawdza się nie tylko pod względem poprawy warunków
zarządzania obiektami i zasobami ludzkimi, ale także zwiększa dbałość o mienie szkolne oraz efektywność
wdrażania długofalowych programów edukacyjnych , profilaktycznych i wychowawczych.
Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim jest w pełni
uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor
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