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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach 

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 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 i 9 i art. 95 ust. 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Podejmuje się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 r. Szkoły Podstawowej w Wąsicach 
o strukturze organizacyjnej klas I - VIII z oddziałami przedszkolnymi w Szkołę Podstawową w Wąsicach 
o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I - III z oddziałami przedszkolnymi. 

§ 2. Począwszy od dnia 01 września 2021 roku uczniowie klas IV-VIII z obwodu Szkoły Podstawowej 
w Wąsicach dalszą naukę realizować będą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie, wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół w Wołczynie 46-250 Wołczyn, ul. Rzeczna 6. 

§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Wołczyna do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia rodziców uczniów, Opolskiego Kuratora 
Oświaty oraz do wystąpienia do Opolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii dotyczącej przekształcenia Szkoły 
Podstawowej w Wąsicach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj.: Dz. U. 2020 r.
poz.  910  z  późn.  zm.)  publiczna  szkoła  może  być  przekształcona  (obniżenie  struktury
organizacyjnej ) z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący, po zapewnieniu przez ten organ
możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący
zobowiązany jest  najpóźniej na  6 miesięcy przed terminem przekształcenia (obniżenie struktury
organizacyjnej  )  zawiadomić  o  powyższym  zamiarze:  rodziców  uczniów,  właściwego  kuratora
oświaty  oraz  organ  wykonawczy  jednostki  samorządu  terytorialnego.  Szkoła  może  być
przekształcona po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Procedura  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  w Wąsicach rozpoczyna się  od  podjęcia
uchwały  intencyjnej,  wyrażającej  zamiar  przekształcenia  tej  szkoły.  Uchwała  powyższa
jednocześnie  zobowiązuje  Burmistrza  Wołczyna  do  dokonania  niezbędnych  czynności  do
przeprowadzenia procesu przekształcenia szkoły, do których w szczególności należy zawiadomienie
o  zamiarze  przekształcenia  rodziców  uczniów  tej  Szkoły  i  Opolskiego  Kuratora  Oświaty  oraz
wystąpienia do Opolskiego Kuratora Oświaty i związków zawodowych o wydanie opinii dotyczącej
przekształcenia szkoły.

Podstawą prawną projektu uchwały jest również art. 95 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym
- w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły obejmujące
strukturą organizacyjną klasy I - III lub klasy I – IV.

Wobec  powyższego  zawiadomienie  w/w  podmiotów  o  zamiarze  przekształcenia  Szkoły
Podstawowej w Wąsicach nastąpi po podjęciu niniejszej uchwały w nieprzekraczalnym terminie do
28 lutego 2021 r.

1. Zasadność przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach.

Celem przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach jest konieczność dostosowania sieci szkół
i  przedszkoli  położonych  na  terenie  gminy  Wołczyn  do  realnych  potrzeb  wynikających  z
zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych kosztów
w obszarze oświaty.

Założenia obniżenia  struktury organizacyjnej  Szkoły Podstawowej w Wąsicach,  mają na
celu  bezwzględne  utrzymanie  szkoły  w  środowisku  lokalnym,  mimo  trudnych  warunków
demograficznych, tak, aby najmłodsze dzieci, w tym dzieci w wieku przedszkolnym miały bliski
dostęp do swojej szkoły czy oddziału przedszkolnego. Dostęp do placówki pozostanie zapewniony
również rodzicom, opiekunom, dziadkom, dla których szkoła jest zarówno ośrodkiem dydaktyki,
wychowania,  opieki  jak  i  miejscem  spotkań,  integracji,  imprez  kulturalnych.  Aktualnie  część
uczniów w szkole uczy się w systemie klas łączonych. 

Główną  przyczyną  przekształcenia  i  zmiany  stopnia  organizacji  Szkoły  Podstawowej  w
Wąsicach  są  przede  wszystkim  niekorzystne  warunki  demograficzne  polegające  na  spadku
wskaźnika urodzeń oraz procesy migracyjne, których bezpośrednim skutkiem jest mała ilość dzieci
uczęszczających do przedmiotowej szkoły.
Podjęcie uchwały o zamiarze przekształcenia szkoły wynika z następujących przesłanek: 
1) w Szkole Podstawowej w Wąsicach o strukturze organizacyjnej klas I - VIII w bieżącym roku
szkolnym funkcjonuje pięć oddziałów szkolnych i dwa przedszkolne, 
2) średnia liczba uczniów w oddziałach szkolnych w bieżącym roku szkolnym wynosi 6,2 uczniów
na oddział, natomiast w roku szkolnym 2021/22 wynosić będzie zaledwie 5,6 uczniów na oddział,
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3)  mała  liczebność  klasy  (oddziału)  generuje  wysokie  koszty  utrzymania  szkoły  w  kontekście
otrzymywanej subwencji oświatowej,
4) brak uzasadnienia dla utrzymywania w Wąsicach szkoły o pełnej strukturze klas przy tak małej
liczbie dzieci,
5)  przewidywane  przekształcenie  nie  pogorszy  warunków  nauczania  ani  też  nie  ograniczy
powszechnej  dostępności  do  szkoły.  Wszyscy  uczniowie  klas  IV-VIII  będą  mieli  możliwość
kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie,
6) przewidywane przekształcenie szkoły zapobiegnie konieczności nauczania w klasach łączonych,
w sposób  zdecydowany  poprawi  warunki  do  nauki  jak  również  wpłynie  na  zracjonalizowanie
wydatków  finansowych  ponoszonych  na  oświatę  i  tym  samym  zwiększy  strumień  środków
finansowych na polepszenie bazy dydaktycznej i oferty programowej pozostałych szkół.

Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Głównej 16 w Wąsicach, w którym uczą się obecnie
dzieci z klas I-VI. Na mocy uchwały nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca
2019  r.  uczniom  klas  VII  i  VIII  wskazano  miejsce  realizacji  obowiązku  szkolnego  do  roku
szkolnego 2022/2023  w  Szkole  Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II  w  Wołczynie  z  siedzibą  w
Wołczynie,  przy  ul.  Rzecznej  6,  powstałej  z  przekształcenia  Publicznego  Gimnazjum im.  Jana
Pawła II w Wołczynie. 

Wychowankowie oddziałów przedszkolnych wykorzystują drugi (po drugiej stronie ulicy)
odrębny budynek szkoły – inną lokalizację zajęć pod adresem Wąsice ul. Główna 14a. 

Od  roku  szkolnego  2023/2024  uczniowie  przyszłych  klas  VII  i  VIII  z  obwodu  Szkoły
Podstawowej  w  Wąsicach  na  mocy  przepisów  wprowadzających  ustawę  –  Prawo  oświatowe
powinni spełniać obowiązek szkolny w macierzystej szkole. W szkole Podstawowej w Wąsicach
dla przyszłych uczniów klas VII i VIII będzie należało utworzyć pracownie tematyczne. Tworzenie
pracowni  tematycznych  w  przedmiotowej  szkole  przy  aktualnej  liczbie  dzieci  z  jej  tendencją
malejącą, nie znajduje uzasadnienia ani merytorycznego ani ekonomicznego.  Ponadto szkoła nie
będzie w stanie zapewnić realizację wszystkich zadań statutowych określonych w art. 103 ustawy –
Prawo Oświatowe. 

Poniżej przedstawiono liczebność uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w 
Wąsicach w latach 2010/2011 - 2018/2019 wg danych z SIO - stan na 30 września kolejnego roku 
oraz prognoza do roku szkolnego 2022/2023 roku.

Rok szkolny I II III IV V VI VII VIII
Ogółem
uczniów

Liczba
oddziałó

w

Średnia liczba
uczniów/
faktyczny

oddział

2010/2011 10 10 14 11 9 15 - - 69 6 11,5

2011/2012 7 13 10 14 11 9 - - 64 6 10,7

2012/2013 12 8 13 10 14 13 - - 68 6 11,3

2013/2014 12 12 8 13 9 14 - - 68 6 11,3

2014/2015 8 12 10 7 12 9 - - 58 6 9,7

2015/2016 13 8 11 8 5 14 - - 59 6 9,8

2016/2017 0 12 8 8 8 5 - - 41 5 8,2

2017/2018 6 0 14 8 9 8 - - 45 5 9,0
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2018/2019 6 5 0 14 8 8 - - 41 5 8,2

2019/2020 6 5 5 0 13 8 - - 37 5 7,4

2020/2021
(rok szkolny bieżący)

4 5 5 5 0 12 - - 31 5 6,2

2021/2022* 9 4 5 5 5 0 - - 28 5 5,6

2022/2023* 7 9 4 5 5 5 - - 35 6 5,8
* prognozowana liczba uczniów oparta o liczbę dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających faktycznie do oddziału przedszkolnego w
Wąsicach.

Przedstawione powyżej dane o uczniach w poszczególnych latach szkolnych obrazują ciągły spadek
liczby uczniów w Szkole Podstawowej w Wąsicach. Przyrównując bieżący rok szkolny 2020/2021
do roku 2010/2011 dostrzegamy silny spadek średniej liczby uczniów przypadający na dany oddział
(z 11,5 na 6,2). Ponadto należy zwrócić uwagę również na aspekt globalizacji, z którego to wynika,
że  część  rodziców wyjeżdża  za  granicę,  a  część  dzieci  realizuje  obowiązek  szkolny  w innych
placówkach m.  in.  w Szkole  Podstawowej  im.  Jana Pawła  II  w Wołczynie  czy  w placówkach
oświatowych ościennych gmin.
Poniższa  tabela  demograficzna  przedstawia  liczbę  urodzeń  z  obwodu  Szkoły  Podstawowej  w
Wąsicach. 

Miejscowość Liczba dzieci zameldowanych w danej miejscowości wg roku urodzenia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brynica 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0

Osada 
Folwark 
Brynica

1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Wąsice 2 7 3 6 4 4 6 4 8 6 3 10 3 8 0

Wierzchy 4 1 2 3 6 4 4 0 2 1 4 0 4 0 3

Szum 4 1 5 7 1 3 5 3 5 5 7 8 4 6 6

Razem 11 10 10 17 6 13 13 8 15 12 16 20 11 14 9

Określając  liczbę  uczniów  dla  w/w  szkoły  w  perspektywie  najbliższych  lat  należy  liczyć  się
również  z  indywidualnymi  decyzjami  rodziców,  do  której  szkoły  wyślą  swoje  dziecko.  Dla
zbadania  skali  tego  zjawiska  poddano  analizie  liczbę  dzieci  urodzonych  z  lat  2010-2013  w
konfrontacji  do liczby uczniów od klasy pierwszej do czwartej szkoły podstawowej w Wąsicach w
roku  szkolnym  2020/2021.  W  analizie  pominięto  klasę  V  i  VI  z  uwagi,  że  te  klasy  były
przedmiotem zmian w zakresie realizacji obowiązku szkolnego. 

Liczba dzieci faktycznie uczęszczających
do danej klasy

Liczba dzieci urodzonych wg
ewidencji ludności

Klasa I  (ur. 2013) 4 (z czego 3 to dzieci urodzone w 2014 r. -
przyśpieszony obowiązek szkolny)

8

Klasa II (ur. 2012) 5 13

Klasa III (ur. 2011) 5 (z czego 2 to dzieci urodzone w 2012 r. -
przyśpieszony obowiązek szkolny)

13
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Klasa IV (ur. 2010) 5 6

Łącznie 19 40

Analiza  powyższej  tabeli  pokazuje  na  przykładzie  liczby  urodzeń  dzieci  z  lat  2010-2013 roku
będących uczniami klas  I-IV w roku szkolnym 2020/2021,  że   blisko 50 % wszystkich dzieci  
urodzonych  w  danym  roczniku  w  obwodzie  Szkoły  Podstawowej  w  Wąsicach  realizuje
obowiązek  szkolny  poza  nią  bądź  są  to  dzieci  rodziców  migrujących  poza  obszar gminy
Wołczyn i granice Polski. 

Analizując dalej  dane demograficzne dzieci  z obwodu Szkoły Podstawowej w Wąsicach
warto  podkreślić  że  do  Przedszkola  Publicznego  w  Wołczynie  w  bieżącym  roku  szkolnym
2020/2021  uczęszcza  wolą  rodziców  ośmioro  dzieci  (5  dzieci  z  miejscowości  Szum oraz  3  z
Wąsic),  zamiast  do  oddziałów  przedszkolnych  w  Szkole  Podstawowej  w  Wąsicach.  Podobna
sytuacja jest w Zespole Szkół w Wołczynie, gdzie do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Wołczynie uczęszcza aż 38 dzieci z klas I-VIII z czego:
-  uczniowie  z  klas  I-VI –  20  (pomimo wskazania  obwodu tym uczniom,  wola  rodziców była
odmienna),
- uczniowie z klas VII-VIII – 18 (tym uczniom na mocy uchwały Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w
Wołczynie  z dnia 27 marca 2019 r. wskazano miejsce realizacji obowiązku szkolnego  w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie).
Biorąc pod uwagę powyższe,  migracja uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wąsicach do innych
szkół  na terenie  Gm. Wołczyn i  poza nią  jest  na bardzo wysokim poziomie,  o czym świadczą
powyższe dane o demografii , a także o uczniach.

2. Docelowo w budynku przy ul. Głównej 16 obowiązek szkolny będą realizować uczniowie kl.
I-III.
Dzieci  zyskają  przestrzeń  lokalową  do  realizacji  zajęć  dydaktyczno  -  opiekuńczo  –
wychowawczych. Dzieciom przedszkolnym umożliwi się możliwość wychowania przedszkolnego
w budynku przy ul. Głównej 14a (taj jak to funkcjonuje w obecnym stanie) bądź w budynku przy
ul. Głównej 16, po odpowiednim dostosowaniu klas i sanitariatów do wieku dzieci przedszkolnych.
Natomiast uczniom klas IV - VIII zamieszkałym w obwodzie Szkoły Podstawowej w Wąsicach
zapewni  się  kontynuowanie  nauki  w  Szkole  Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II  w  Wołczynie,
wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wołczynie.  Warto tutaj  wspomnieć,  że w bieżącym roku
szkolnym do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie uczęszczają uczniowie do klas
VII-VIII z obwodu Szkoły Podstawowej w Wąsicach, a także wolą części  rodziców w klasach
niższych, o czym wspomniane już było w punkcie 1. 
            
3. Jakość edukacji.

Ze względu na zmniejszającą się liczbę dzieci w ostatnich latach szkolnych w obwodzie Szkoły
Podstawowej  w Wąsicach powstają  coraz  mniej  liczne  klasy,  w tym klasy  łączone.  W małych
grupach trudniej o funkcjonowanie wybijających się i zdolnych uczniów, z których inni mogliby
brać  przykład  i  dążyć  do  współzawodnictwa.  Uczniowie  pozbawieni  są  możliwości  sprawnego
funkcjonowania w grupie rówieśniczej, nie mają nawyku zdrowej rywalizacji. Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Wołczynie jest największą szkołą w gminie, w której odbywa się największa
ilość egzaminów, konkursów tematycznych, przedmiotowych, sportowych, artystycznych, a także
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posiada najlepszą bazę dydaktyczną, sportową i rekreacyjną w gminie.  Oznacza to, że omawiane
rozwiązanie pozwoli uczniom na kontynuowanie nauki w bardzo dobrych warunkach. 

Analizując demografię dla obwodu Szkoły Podstawowej w Wąsicach na kolejne lata szkolne
z uwzględnieniem migracji uczniów, zawartych małżeństw przyszłe klasy I w powyższej szkole
będą funkcjonowały  na  poziomie  6-9  uczniów w klasie.  Przy  takich  liczbach  nie  ma  mowy o
uspołecznianiu czy zdrowej rywalizacji uczniów. Pozostawienie tych uczniów w tak małych klasach
przez kolejne 8 lat jest działaniem na ich szkodę.

Według wielu potwierdzonych badań społecznych wśród uczniów dowodzą, że najlepsze
warunki  rozwojowe  dla  uczniów  stwarzają  średnio  liczne  grupy   klasowe,  liczące  w  wielu
badaniach  od  14  do  25  uczniów.  W  takiej  grupie  najwięcej  rodzajów  potrzeb  społecznych
zaspakajanych jest na optymalnym i umiarkowanym poziomie. 

4. Czynnik ekonomiczny
Z powodu zbyt małej liczby uczniów subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów funkcjonowania
szkoły.  Ponadto  koszty  te  będą  wzrastać  proporcjonalnie  do  wzrostu  płac,  wzrostu  kosztów
utrzymania budynku, czy remontów. Będzie więc powiększać się kwota dofinansowania ze strony
gminy  na  uzupełnienie  różnicy  pomiędzy  kosztami  prowadzenia  szkoły,  a  częścią  subwencji
oświatowej odpowiadającej liczbie uczniów uczęszczających do niej.
Poniżej została przedstawiona dla przykładu symulacja wyłącznie kosztów płac dla nauczycieli dla
roku 2021, biorąc pod uwagę to, że średni koszt zatrudnienia nauczyciela od 01 września 2020 roku
wynosi 87 003,29 zł rocznie (z uwzględnieniem pochodnych pracodawcy, ZFŚS oraz doskonalenie
zawodowe nauczycieli). 
Uwzględniając powyższą  wysokość  średniego  wynagrodzenia  warto  przedstawić  to  formie
poniższej tabeli dla aktualnego roku szkolnego 2020/2021Szkoły Podstawowej w Wąsicach.

Klasa Liczba godzin
wynikających z

ramowego planu
nauczania

(rok szkolny
2020/201)

Wymiar etatu Koszt
przeciętnego

etatu za cały rok

Prognoza kwoty naliczonej
subwencji na uczniów z danej

klasy (kwota bazowa =  6.110 zł)

Różnica pomiędzy
naliczoną

subwencją na
uczniów danego
oddziału a kwotą

roczną na
wynagrodzenie

nauczycieli

I 26 godz. tyg. ≈ 1,44 etatu 125.284,74 zł 68.187,60 zł  (dla 4 uczniów) - 57.097,14 zł

II 16 godz. tyg. ≈ 0,89 etatu 77.432,93 zł 85.234,50 zł  (dla 5 uczniów) - 33.118,70 zł

III 16 godz. tyg. ≈ 0,89 etatu 77.432,93 zł 85.234,50 zł  (dla 5 uczniów)

II/III 10 godz. tyg.
(łączenia)

≈ 0,56 etatu 48.721,84 zł -

IV 30,5 godz. tyg. ≈ 1,69 etatu 147.035,6 zł 83.248,75 zł (dla 5 uczniów) - 64.097,41 zł

VI 31,25 godz.
tyg.

≈ 1,74 etatu 151.385,72 zł 199.797 zł  (dla 12 uczniów)

IV/VI 10 godz. tyg.
(łączenia)

≈ 0,56 etatu 48.721,84 zł -

świetlica, zaj.
biblioteczne i

inne

23,65 godz.
tyg.

≈ 1,00 82.653,13 zł - - 82.653,13 zł
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Łącznie: ≈ 163 godz.
tyg.

≈ 8,77
etatu

758.669 zł 521.702,35 zł - 236.967 zł

Wyżej  dokonana ekonomiczna analiza obrazuje jaki wpływ ma liczba dzieci w danej  klasie na
wysokość subwencji oświatowej dla konkretnego oddziału szkolnego.  Powyższa analiza  dotyczy
wyłącznie w odniesieniu do kosztów związanych z płacami nauczycieli dla roku 2021 i wyłącznie
na  godziny  wynikające  z  ramowego  planu nauczania.  Wzięcie  pod uwagę  wszystkich  kosztów
związanych z utrzymaniem budynku  Szkoły Podstawowej w Wąsicach, a także wynagrodzenie
pracowników  niepedagogicznych  podwyższy  różnicę  pomiędzy  otrzymywaną  subwencją
oświatową a wszystkimi wydatkami ponoszonymi w/w szkole.
Najłatwiej  będzie  przedstawić  wydatki  Szkoły  Podstawowej  w  Wąsicach  na  konkretnym  roku
kalendarzowym 2020.
Wydatki placówki oświatowej ze względu na źródło finansowania dzielą się na:

 subwencjonowane, które powinny być pokryte subwencją oświatową, to wydatki działu: 
801-Oświata i Wychowanie, rozdziałów: 80101, 80110, 80120, 80146, 80149, 80150, 
80152, 80153, 80195, oraz działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałów: 
85401, 85415, 85446, bez wydatków majątkowych,

 niesubwencjonowane, pokrywane z dochodów własnych samorządu i dotacji. To wydatki 
działu 801- Oświata i Wychowanie z rozdziałów 80103 (z wyjątkiem 6-tatków objętych 
rocznym przygotowanie przedszkolnym), 80104, 80106, 80113, 80148.

Wydatki  subwencjonowane  w Szkole  Podstawowej  w Wąsicach za  rok  2020 przedstawiają  się
następująco:

Rok
Rozdział

80101
Rozdział

80146
Rozdział

80150
Rozdział

80153
Rozdział

80195
Razem wydatki:

2020 1.019.742,12 zł 2.890,00 zł 28.743,33 zł 3.253,42 zł 7.941,00 zł 1.062.569,87 zł

Otrzymana  subwencja  oświatowa  w  2020  roku  na  uczniów  Szkoły  Podstawowej  w  Wąsicach
wyniosła łącznie 700.085,25 zł (suma kwot: z metryczki subwencyjnej 660.585,25 zł, z rezerwy
subwencji  oświatowej  35.000  zł  oraz  4.500  zł  z  tytułu  dodatkowej  kwoty  części  oświatowej
subwencji  ogólnej na 2020 rok w ramach jednorazowego dofinansowania nauczycielom zakupu
sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość).

Różnica  pomiędzy  wydatkami  szkoły  a  otrzymaną subwencją  w  2020  roku  wynosi
prawie 360 000 zł.  Różnica ta została pokryta z  budżetu Gminy Wołczyn.  Oznacza to,  że
otrzymana subwencja pokryła 66% wydatków z rozdziału 80101, 80146, 80150, 80195. 

Prognozowane  wydatki subwencjonowane  w  Szkole  Podstawowej  w  Wąsicach  na rok  2021,
zgodnie z przyjętym planem finansowym  przedstawiają się następująco:

Rok
Rozdział

80101
Rozdział

80146
Rozdział

80150
Rozdział

80153
Rozdział

80195
Razem wydatki:

2021 811.856,00 zł 3.000 zł 24.351,00 zł - 7.940,00 zł 847.147,00 zł

Prognozowana subwencja oświatowa na uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Wąsicach na
rok 2021

Standard A = 6 110,00 zł na jednego ucznia
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Prognoza
subwencji
na 2021

Wskaźnik Di = 1,05 (prognoza wskaźnika)

Kwota bazowa = 6 415,50 zł na jednego ucznia

Liczba uczniów w
szkole

Liczba uczniów
wieś

Uczeń
niepełnospra
wny st. lekki

Uczeń
niepełnosprawny

słabowidzący

Uczeń objęty
dod. nauką
języka mn.

Uczniowie z klas
I-III

Dodatkowa waga na
wszystkich uczniów

(pomoc psych.-
pedag.)

Waga Sa P1 P4 P5 P26 P46 P49

0,40 1,40 2,90 1,30 0,065 0,025

  31.00   31.00 1,00 1,00 31,00 14,00 31,00

198 880,50 zł 79 552,20 zł 8 981,70 zł 18 604,08 zł
258 544,65

zł 5.838,11 zł 4 972,01 zł
575 373,25

zł

Prognozowana subwencja oświatowa na uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Wąsicach na
rok 2022

Standard A = 6 110,00 zł na jednego ucznia

Prognoza
subwencji
na 2022

Wskaźnik Di = 1,05 (prognoza wskaźnika)

Kwota bazowa = 6 415,50 zł na jednego ucznia

Liczba uczniów w
szkole

Liczba uczniów
wieś

Uczeń
niepełnospra
wny st. lekki

Uczeń
niepełnosprawny

słabowidzący

Uczeń objęty
dod. nauką
języka mn.

Uczniowie z klas
I-III

Dodatkowa waga na
wszystkich uczniów

(pomoc psych.-
pedag.)

Waga Sa P1 P4 P5 P26 P46 P49

0,40 1,40 2,90 1,30 0,065 0,025

  28.00   28.00 1,00 0,00 28,00 18,00 28,00

179.634 71.853,60 8.981,70 0 zł
233.524,20

zł 7.506,14 zł 4.490,85 zł
505 990,5

zł

Biorąc pod uwagę analizę demograficzną oraz to, że w Szkole Podstawowej w Wąsicach w roku
2022  odejdzie  najliczniejsza  klasa  VI,  a  do  I  klasy  przybędzie  9  uczniów  (prognoza)  to
dysproporcja  pomiędzy  naliczoną  subwencją  oświatową  a  wydatkami  szkoły  będzie  z  każdym
rokiem rosła, choćby z uwagi na to, że od roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej w
Wąsicach powstanie mało liczna klasa VII, a od roku szkolnego 2024/2025 mało liczna klasa VIII.

W świetle  danych demograficznych oraz wobec braku perspektyw na zmianę algorytmu
naliczania  subwencji  oświatowej,  zdecydowanie  niekorzystnego  dla  małych  szkół,  subwencja
oświatowa nie pokrywa kosztów funkcjonowania takiej szkoły.

Dlatego najrozsądniejszym rozwiązaniem korzystnym dla społeczności lokalnej, ale również
dla organu prowadzącego jest obniżenie stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Wąsicach.

Propozycja  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej w Wąsicach w szkołę  o  strukturze
organizacyjnej  klas  I-  III  wraz  z  wychowaniem przedszkolnym wydaje  się  rozwiązaniem
kompromisowym umożliwiającym obniżenie kosztów funkcjonowania szkoły z jednoczesną
troską  o  dobro  uczniów najmłodszych  -  pozostających  nadal  w  tej  szkole  czy  oddziałach
przedszkolnych.

5. Warunki w jakich uczniowie będą się uczyć po przekształceniu szkoły.
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Zamiar przekształcenia szkoły pozwoli na utrzymanie jej na terenie wsi Wąsice. Pomimo obniżonej
organizacji, szkoła zachowa swoją odrębność. Dzieci w wieku od 3 do 9 lat pozostające w tej szkole
będą  realizowały  obowiązek  szkolny  w  placówce  położonej  jak  najbliżej  domu,  w  dobrych
warunkach  lokalowych.  Szkoła  nadal  pozostanie  centrum  kulturalnym  i  oświatowym  dla  tej
miejscowości.

Prognozowana  reorganizacja  sieci  szkół  uwzględniająca  przekształcenie  Szkoły
Podstawowej w Wąsicach w szkołę o strukturze klas I  -  III  i  możliwość kontynuowania nauki
uczniów klas IV - VIII w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie polepszy warunki do
nauki  i  nie  ograniczy  powszechnej  dostępności  do szkoły.  Szkoła  w Wołczynie  posiada  lepsze
warunki  do  realizacji  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej  niż  Szkoła
Podstawowa w Wąsicach. Jest dostosowana do wszelkich potrzeb uczniów, w tym również uczniów
niepełnosprawnych.  W  Szkole  Podstawowej  w  Wołczynie  zatrudniony  jest  na  pełnym  etacie
psycholog  oraz  pedagodzy  szkolni,  którzy  wspierają  uczniów  i  pomagają  rozwiązywać  ich
problemy.  Szkoła  w  Wołczynie  posiada  dobrze  wyposażoną  bazę  dydaktyczną,  pracownie
tematyczne,  dostępną  halę  sportową,  boisko  wielofunkcyjne  „Orlik  2012”,  blok  żywieniowy z
kuchnią i stołówką. 

W Szkole Podstawowej w Wąsicach zamierza się stworzyć lepsze warunki  do realizacji
nauczania w kl. I - III szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych.
Dla uczniów klas IV - VIII, których kontynuacja nauki nastąpi w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Wołczynie nie przewiduje się zwiększenia liczby oddziałów, a jedynie ich dopełnienie. 

6. Organizacja dowożenia uczniów do szkół.
Gmina  Wołczyn  organizuje  na  szeroką  skalę  dowóz  uczniów  do  szkół  i  przedszkoli  poprzez
finansowanie  zakupu  biletów miesięcznych  dla  uczniów i  wychowanków.  W celu  zapewnienia
bezpiecznego  dotarcia  uczniów  do  szkół/przedszkola/oddziałów  przedszkolnych  finansujemy
również dowóz uczniów mieszkających w odległości krótszej niż przewiduję to art. 39 ust. 1 i 2
ustawy – Prawo oświatowe zapewniając w każdym pojeździe opiekę nad dowożonymi uczniami. Po
przekształceniu  uczniowie  kl.  IV -  VIII,  będą  mieli  zapewniony  dowóz  i  opiekę  do  szkoły  w
Wołczynie. Odległość drogowa pomiędzy szkołami wynosi ok. 6 km, tak więc czas dojazdu nie
będzie zbyt długi i uciążliwy. 

7. Sytuacja pracowników Szkoły Podstawowej w Wąsicach.
Obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły, tj. pozostawienie klas I - III i oddziału przedszkolnego
oraz przeniesienie uczniów klas IV - VIII do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie,
wchodzącej  w  skład  Zespołu  Szkół  w  Wołczynie  spowoduje  zmniejszenie  zatrudnienia,  w  tej
szkole. Pozostaną w zatrudnieniu nauczyciele - wychowawcy klas I-III i oddziałów przedszkolnych.

Nauczycielom,  którym  w  roku  szkolnym  2021/2022  nie  będzie  możliwe  zapewnienie
zatrudnienia  w pełnym etacie  w tej  szkole,  organ prowadzący będzie dążyć w porozumieniu z
dyrektorami pozostałych szkół,  do wykorzystania ich kwalifikacji  w innych szkołach na terenie
Gminy  Wołczyn,  w  szczególności  w  Zespole  Szkół  w  Wołczynie.  Podobnie  stanie  się  z
pracownikami administracji i obsługi.
Przekształcenie Szkoły Podstawowej w Wąsicach jest przedsięwzięciem najbardziej optymalnym w
stosunku do uwarunkowań lokalowych i  demograficznych.  Pozwoli  na właściwe wykorzystanie
budynku  dla  potrzeb  uczących  się  tam  najmłodszych  dzieci  z  klas  I-III oraz  oddziałów
przedszkolnych, zapewniając im odpowiednią przestrzeń do nauki i bezpieczne spędzanie czasu w
szkole.
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8. Podsumowanie
Ograniczenie  stopnia  organizacyjnego  Szkoły  Podstawowej  w  Wąsicach  dla  klas  I-III  wraz  z
oddziałami przedszkolnymi jest  kompromisem między możliwościami finansowymi,  warunkami
demograficznymi a oczekiwaniami społecznymi. Z jednej strony pozwoli to na bardziej racjonalne
wykorzystanie  środków  publicznych  i  zmniejszenie  dysproporcji  pomiędzy  ponoszonymi
wydatkami  a subwencją oświatową, a z drugiej strony będzie optymalne ze względu społecznych –
pozostanie szkoła, w której najmłodsze dzieci nadal będą korzystać z edukacji w miejscu swego
zamieszkania lub w niewielkiej od niego odległości. Uchwała przede wszystkim uwzględnia dobro
dzieci oraz zapewnia najlepsze warunki edukacyjne. 

Zamiar przekształcenia szkoły należy do uprawnień Rady Miejskiej w Wołczynie. Podjęcie
uchwały  wpłynie  na  zracjonalizowanie  wydatków finansowych ponoszonych  na  oświatę  a  tym
samym pozwoli na lepsze wydatkowanie środków np. na poprawienie wyposażenia dydaktycznego
szkół lub na bieżące remonty.
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