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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie : zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 89 ust. 1 i ust. 9 oraz art. 95 ust. 2, związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 roku Szkoły Podstawowej im.
Leśników Polskich w Piasku o strukturze organizacyjnej klas I – VIII z oddziałem przedszkolnym w Szkołę
Podstawową im. Leśników Polskich o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – III z oddziałem
przedszkolnym.
2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane na podstawie odrębnej uchwały po
uzyskaniu wymaganych przepisami prawa opinii i stanowisk.
§ 2. Uczniom klas IV – VIII przekształcanej Szkoły Gmina zapewni możliwość kontynuowania nauki
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni, której organem prowadzącym jest
Gmina Cedynia.
§ 3. Uczniom przekształcanej Szkoły Gmina Cedynia zapewni bezpłatny transport i opiekę w czasie
przewozu do Szkoły wymienionej w § 2, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe.
§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Gminy Cedyni do dokonania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Szkoły
rodziców, uczniów i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty i właściwych organizacji związkowych w celu uzyskania opinii w sprawie przekształcenia
szkoły.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Cedyni.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Gmina Cedynia staje w obliczu poważnych wyzwań związanych z dostosowaniem swojej organizacji do
zmieniających się wskaźników demograficznych, budżetowych, rozwojowych, klimatycznych. Wspólnota
samorządowa musi sobie odpowiedzieć na szereg pytań i podjąć działania prorozwojowe rozłożone
w czasie. Niniejsza uchwała o zamiarze przekształcenia szkoły, niesie za sobą pozytywne przesłanie. Od
samego początku władze gminy wielokrotnie przekazywały do opinii publicznej informację, że nie planują
likwidacji tylko przekształcenie pełnej ośmioletniej szkoły podstawowej w szkołę podstawową
o obniżonym poziomie organizacyjnym do klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
„Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, może być 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, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie.
Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić
o zamiarze przekształcenia szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów),
właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do
prowadzenia szkół danego typu.” Zgodnie z art. 89 ust. 9 wyżej wymienionej ustawy przepisy ust. 1 –
8 art. 89 i art. 88 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki.
Mając na uwadze, iż Rada Miejska w Cedyni zamierza przekształcić Szkołę Podstawową im. Leśników
Polskich w Piasku w dniu 31 sierpnia 2021 r. niezbędnym jest podjęcie przez Radę Miejską w Cedyni
uchwały o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku, w terminie
umożliwiającym przekazanie treści tej uchwały Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty i rodzicom
uczniów.
Celem przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku jest konieczność
dostosowania sieci szkół położonych w Gminie Cedynia do realnych potrzeb wynikających z zachodzących
zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych kosztów na zadania oświatowe.
Główną przesłanką uzasadniającą przekształcenie Szkoły jest zmniejszająca się liczba dzieci
podlegających obowiązkowi szkolnemu w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku.
Obwód szkolny Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku obejmuje miejscowości: Piasek,
Barcie, Bielinek, Czachów, Lasocin, Lubiechów Górny, Łukowice, Piasecznik, Trzypole, Markocin.
W roku szkolnym 2020/2021 liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach prezentuje poniższa tabela:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wyszczególnienie
Oddział przedszkolny
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Klasa VII
Klasa VIII

Liczba dzieci
13
9
12
5
8
9
15
9
10

W najbliższych latach w miejscowościach, które obejmuje obwód Szkoły Podstawowej im. Leśników
Polskich w Piasku nie zapowiadają się daleko idące zmiany w zakresie demografii uzasadniające
utrzymanie tej szkoły.
Jednocześnie należy wskazać, że uczniowie ze przekształcanej Szkoły Podstawowej im. Leśników
Polskich w Piasku dalszą naukę kontynuować będą w Szkole Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska
Polskiego w Cedyni. Uczniowie klas IV - VIII w miejscowości Cedynia, natomiast uczniowie oddziału
przedszkolnego i klas I - III w przekształcanej szkole podstawowej w Piasku.
Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku pozwoli uniknąć nauczania
w klasach łączonych, otworzy możliwości korzystania przez uczniów z aktualnej i cały czas doposażonej
bazy sportowej oraz pozostałego wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska
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Polskiego w Cedyni. Szkoła w Cedyni posiada odpowiednią liczbę pomieszczeń, w których mogą odbywać
się zajęcia. Warunki socjalne Szkoły Podstawowej w Cedyni są bardzo dobre. Szkoła ta posiada własną
stołówkę, gdzie dzieci w spokoju mogą spożywać posiłki, szerokie korytarze, dostosowane szatanie.
Wyposażenie w pomoce ulega ciągłej poprawie. Świetlica szkolna obejmuje swoją opieką wszystkie
potrzebujące dzieci. Kadra pedagogiczna jest odpowiednio przygotowana i posiada wysokie kwalifikacje.
Transport dzieci do i ze szkoły bezpłatnie zapewnia Gmina Cedynia. Taki transport będzie wobec tego
zapewniony również uczniom z obwodu przekształcanej Szkoły Podstawowej w Piasku. Uczniowie klas IV
– VIII z miejscowości Markocin, Łukowice, Czachów i Lubiechów Górny będą mieli krótszy dojazd do
szkoły w Cedyni niż obecnie.
Organ prowadzący w porozumieniu z Dyrekcją Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni będzie
dążył do tego aby kwalifikacje nauczycieli przekształcanej szkoły zostały w pełni wykorzystane. Obecnie
wielu nauczycieli klas IV – VIII pracuje w Cedyni.
Zamiar przekształcenia szkoły podyktowany jest również wysokością kosztów ponoszonych na jej
funkcjonowanie przez organ prowadzący. Gmina Cedynia otrzymała subwencję oświatową na 2019 r. na
Szkołę Podstawową im. Leśników Polskich w Piasku w wysokości 825 854,16 zł (co stanowi jedynie 60,58
% wydatków na przedmiotową szkołę). Koszty ponoszone na utrzymanie szkoły w 2019 roku wyniosły
natomiast 1 363 189,92 zł. Pozostałe brakujące środki finansowe zostały przekazane z budżetu Gminy
Cedynia i wyniosły 537 335,76 zł (co stanowi 39,42 % wydatków na przedmiotową szkołę). Należy
również wskazać, iż zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piasku podyktowany jest również
innymi ważnymi aspektami. Szkoła ta nie posiada zaplecza sportowego – brak boiska, brak sali
gimnastycznej. Zajęcia w-f w okresie jesienno-zimowym prowadzone są na korytarzach szkolnych lub
w świetlicy wiejskiej. Mała niewystarczająca do potrzeb ośmioletniej szkoły podstawowej biblioteka
szkolna. Mankamentem jest także brak odpowiedniego pomieszczenia do spożywania posiłków. Aktualnie
prowadzona rozbudowa szkoły nie zapewni prawidłowej organizacji i warunków higienicznej pracy, gdyż
w dalszym ciągu brakować będzie całego bloku sportowego, a jego wybudowanie wymagałyby ogromnych
nakładów finansowych. Gmina Cedynia nie jest w stanie wyasygnować odpowiednich środków na ten cel
w chwili obecnej ani w najbliższych latach.
Gmina Cedynia jako organ prowadzący obie szkoły planuje wspólnie z Zachodniopomorskim
Uniwersytetem Ludowym (ZUL) na bazie obiektu po przekształconej szkole w Piasku zorganizować zajęcia
w szkole prowadzonej przez podmiot zewnętrzny. Planujemy, aby odbyło się to poprzez przekazanie do
prowadzenia Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Ludowemu w drodze uchwały i podpisania umowy
utworzonej szkoły dla klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym. Oprócz prowadzenia szkoły ZUL
planuje uruchomienie edukacji dorosłych w różnych sferach w czym ZUL ma duże osiągniecia
i doświadczenie. Ponadto ZUL planuje rozbudowę szkoły o nowe sale z przeznaczeniem na potrzeby części
hotelowej i dydaktycznej dla dorosłych.
Uchwała o zamiarze przekształcenia jest uchwałą intencyjną (zamiarową), pozwala na rozpoczęcie
procedury informowania zainteresowanych stron oraz opiniowania i uzgadniania stanowisk. Uchwała
o przekształceniu może być podjęta po spełnieniu, określonych przepisami, wymogów formalnych.
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