
UCHWAŁA NR LIV/462/2023 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 9 lutego 2023 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Samborowicach 

Na podstawie art. 89 w związku z art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2023 rok Szkoły Podstawowej w Samborowicach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r.poz. 1082) szkoła 
prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego 
przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole 
publicznej tego samego typu. 

Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Samborowicach uzasadniony jest koniecznością 
dostosowania sieci szkół w Gminie Pietrowice Wielkie do zachodzących zmian demograficznych oraz 
zoptymalizowaniem warunków nauczania w oparciu o bazę istniejących obiektów szkolnych. 

 Podstawowym warunkiem przygotowywanych zmian jest polepszenie warunków nauczania 
uczniów poprzez wykorzystanie obiektów posiadających pełną infrastrukturę zapewniającą realizację 
procesów edukacyjno-wychowawczych na najwyższym poziomie przy zachowaniu jednozmianowości. . 

W chwili obecnej w Szkole Podstawowej w Samborowicach do klas I-VI uczęszcza 38 uczniów, 

Klasa VI V IV III II I 

Ilość uczniów 9 7 6 9 4 3 

 

Ilość dzieci zameldowanych na pobyt stały w obwodzie Szkoły Podstawowej w Samborowicach w okresie 
ostatnich dwunastu lat kształtowała się na wskazanym poniżej poziomie. 

Miejscowość 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Samborowice 3 6 6 9 5 2 4 5 2 6 2 6 6 

Lekartów 2 2 1 3 2 1 0 0 2 3 2 3 1 

Razem: 5 8 7 12 7 3 4 5 4 9 4 9 7 

 

Dodatkowo do Szkoły Podstawowej w Samborowicach uczęszczają dzieci z dwóch placówek opiekuńczo-
wychowawczych w Samborowicach i w Cyprzanowie, które są zameldowane na pobyt czasowy. 

Dzieci zameldowane na pobyt czasowy według roku urodzenia: 

Miejscowość 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
C-nów 
ośrodek  2 2 2                    
S-ce ośrodek 2 1 2 2   2  1          
Razem 4 3 4 2  2  1      
 

Ogółem osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy w obwodzie szkolnym 

rocznik 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Razem 9 11 11 14 7 5 4 6 4 9 4 9 7 
 

Analizując dane demograficzne nie można pominąć, przy ocenie przedstawionego zamiaru likwidacji 
szkoły, faktu że tylko około 67% z zamieszkujących na pobyt stały i czasowy w obwodzie szkoły dzieci, 
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rodzice posyłali lub poślą do szkoły w Samborowicach. Nie ma żadnych przesłanek, żeby tendencja 
malejącej liczby uczniów w szkole miałaby się w przyszłości zmienić i nastąpiłby ich wzrost. 

Mając na względzie powyższe dane należy wskazać, że ilość uczniów w poszczególnych latach szkolnych w 
Samborowicach kształtuje się w następujących wielkościach : 

rok szkolny ilość uczniów 

2025/2026 30 

2024/2025 32 

2023/2024 33 

SIO 30.09. 2022 
2022/2023 

36 

SIO 30.09. 2021 
2021/2022 37 

SIO 30.09. 2020 
2020/2021 43 

 

Uczniowie likwidowanej szkoły kontynuować będą naukę w oddalonej od Samborowic 7 km i od Lekartowa 
5 km Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich. Należy podkreślić, iż już 
obecnie dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Samborowicach klas VII i VIII kształcą się w szkole w 
Pietrowicach Wielkich. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem uczniowie tych klas są już i będą dalej 
dowożeni autobusem szkolnym, który Gmina Pietrowice Wielkie zabezpiecza przez stosowną umowę z PKS 
w Raciborzu. W dowożącym uczniów do szkoły w Pietrowicach Wielkich autobusie jest obecny opiekun, 
zatrudniany na koszt naszej Gminy. Czas dojazdu do szkoły w Pietrowicach Wielkich wynosi średnio około 
15-20 minut, czas oczekiwania uczniów na zajęcia lekcyjne po przyjeździe autobusem – około 30 minut. 
Powrót uczniów jest również zabezpieczony 4 kursami autobusowymi, a czas oczekiwania uczniów na 
autobus po zakończonych lekcjach wynosi od 5 do 30 minut. Zarówno przed lekcjami jak i po lekcjach 
uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, w której będą spędzać czas pod opieką 
nauczyciela. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest zarówno rano – uczniom oczekującym na zajęcia 
lekcyjne, jak i po ich zakończeniu przed odjazdem do domu.  
Dodatkowo Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich zabezpiecza uczniom pełny obiad w stołówce 
szkolnej.   

Po przyjęciu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Samborowicach do Szkoły Podstawowej w Pietrowicach 
Wielkich na dzień dzisiejszy klasy będą liczyły:  

I  – 47 uczniów (2 oddziały),  

II   – 60 uczniów (3 oddziały), 

III  – 30 uczniów (2 oddziały), 

IV  – 44 uczniów (2 oddziały), 

V  – 48 uczniów (2 oddziały), 
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VI  – 41 uczniów (2oddziały), 

VII  – 10 uczniów (1 oddział), 

VIII  – 88 uczniów (4 oddziały) 

W ocenie organu prowadzącego warunki nauczania uczniów uczęszczających dotychczas do Szkoły 
Podstawowej w Samborowicach, którzy kontynuowaliby naukę w Szkole Podstawowej w Pietrowicach 
Wielkich uległyby zdecydowanej poprawie o czym świadczą następujące czynniki: 
1) szkoła gwarantuje zachowanie systemu jednozmianowego; 
2) nauka będzie odbywać się w oddziałach o średniej liczbie uczniów niespełna 20,4 co gwarantuje 

właściwe prowadzenie procesów dydaktyczno-wychowawczych bez potrzeby łączenia klas; 
3) szkoła dysponuje wystarczająca ilością pomieszczeń dydaktycznych umożliwiając dostosowanie planu 

lekcji do potrzeb uczniów ( 18 sal + sala gimnastyczna + hala sportowo-widowiskowa); 
4) szkoła dysponuje klasopracowniami dla uczniów etapu edukacyjnego IV-VIII, co umożliwia prowadzenie 

zajęć w sposób ciekawy i efektywny; 
5) sale lekcyjne są przestronne,  
6) klasopracownie są wyposażone w liczne eksponaty i pomoce naukowe, a ich wystrój wewnętrzny jest 

dostosowany do typu klasopracowni, , co tworzy odpowiedni klimat dla uczniów; 
7) szkoła posiada do dyspozycji uczniów i nauczycieli ponad 200 komputerów i laptopów,  
8) każda klasa została wyposażona w tablice multimedialne, interaktywne,  
9) pracownia informatyczna została wyposażona w nowszy sprzęt komputerowy liczący 26 stanowisk 

uczniowskich oraz stanowisko nauczyciela; 
10) szkoła dysponuje halą sportowo-widowiskową i salą gimnastyczną, które umożliwiają swobodne 

prowadzenie wszystkich zaplanowanych zajęć sportowych, 
11) uczniowie na lekcjach  mogą korzystać z wielofunkcyjnego boiska „Orlik” ze sztuczną nawierzchnią 

oraz boiska do piłki ręcznej, 
12) w szkole funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy w którym uczniowie rozwijają zdolności sportowe w 

zakresie piłki ręcznej, dodatkowo szkoła współpracuje z LKS Start Pietrowice Wielkie w zakresie piłki 
nożnej, 

12) nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich realizują program Erasmus 
+ oraz POWER SE oraz program English Teaching, który pozwala uczniom szlifować i poznawać język 
obcy angielski. 

Nauczyciele, których głównym miejscem zatrudnienia jest Szkoła Podstawowa w Samborowicach, znajdą 
zatrudnienie w innych szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie zgodnie 
ze swoimi kwalifikacjami. Na skutek likwidacji Szkoły Podstawowej w Samborowicach nikt z tych 
nauczycieli nie utraci więc pracy. 

 

 

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Samborowicach w okresie ostatnich 5 lat wynosiły: 
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rok 
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% 
wzrostu 

do 
poprzed

niego 
roku 

Ilość 
uczniów w 
szkole wg 
stanu na 
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% do 
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wych 

Średnia 
wysokość 
subwencji 

na 1 ucznia 
w danym 

roku 

wydatki 
na 1 

ucznia w 
szkole w 
Samboro
wicach w 

zł. 

202
2 1 138 961,44 110,22 37 86,05 7 203 242 102,10 506 14 236 30 783 

202
1 1 033 313,80 110,82 43 102,38 7 054 743 103,71 486 14 516 24 031 

202
0 932 405,28 93,21 42 93,33 6 802 624 95,21 481 14 143 22 200 

201
9 1 000 318,82 111,25 45 102,27 7 144 763 101,24 565 12 646 22 229 

 

Wyniki prowadzonych badań i analiz oświatowych dowodzą, iż stosunkowo najlepsze warunki rozwojowe 
uczniów stwarzają średnio liczne grupy klasowe. W takiej właśnie grupie najwięcej rodzajów potrzeb 
społecznych jest zaspokojonych na optymalnym i umiarkowanym poziomie. Podstawową wadą klas mało 
licznych jest zbyt mała liczba kolegów i koleżanek i w konsekwencji zatarcie poziomu rywalizacji, 
satysfakcji i prawidłowych relacji między uczniami. 

Czynnikiem uzasadniającym likwidację Szkoły Podstawowej w Samborowicach, są wysokie koszty jej 
utrzymania w stosunku do liczby uczniów. Znaczący wysiłek finansowy budżetu Państwa i budżetu Gminy, 
skierowany na funkcjonowanie przedmiotowej Szkoły nie znajduje widocznego uzasadnienia. Wskazana 
sytuacja czyni zasadnym pytanie o celowość i gospodarność dysponowania środkami publicznymi w tym 
zakresie.  

Liczebność klas na tak niskim poziomie w żaden sposób nie pozwala na efektywne zarządzanie placówką, a 
mimo, iż aspekt finansowy nie może być główną determinantą decyzji o likwidacji szkoły, jest to jednak 
istotny czynnik, który w obecnej sytuacji musi być brany pod uwagę. 

W przypadku likwidacji Szkoły Podstawowej w Samborowicach obiekt szkoły nadal będzie stanowił 
majątek Gminy Pietrowice Wielkie, a sposób jego zagospodarowania będzie uwzględniał potrzeby 
społeczności lokalnej. Nie przewiduje się sprzedaży ww. obiektu.   
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