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UCHWAŁA NR IX/55/11
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gulczewie 

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 5c pkt.1 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy 
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2009r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rada 
Miejska w Wyszkowie uchwala co następuje: 

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011r. Szkołę Podstawową w Gulczewie - jednostkę 
budżetową Gminy Wyszków. 

§ 2. Uczniowie zlikwidowanej Szkoły wraz z rocznym obowiązkowym przygotowaniem 
przedszkolnym będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Rybnie wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół im. Henryka Sienkiewicza, zgodnie z jej obwodem ustalonym odrębną uchwałą. 

§ 3. Dokumentację zlikwidowanej Szkoły przejmuje Burmistrz Wyszkowa z wyjątkiem dokumentacji 
przebiegu nauczania, którą należy przekazać Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty. 

§ 4. Należności i zobowiązania likwidowanej Szkoły przejmuje Gmina Wyszków. 

§ 5. 1. Mienie nieruchome, na które składają się budynki likwidowanej Szkoły i działka pozostają 
własnością Gminy Wyszków. 

2. Mienie ruchome znajdujące się w zlikwidowanej Szkole zostanie rozdysponowane zgodnie 
z zarządzeniem Burmistrza Wyszkowa. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Józef Biernacki
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Uzasadnienie

1)Zgodność działań z zapisami ustawy o systemie oświaty. 
Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 

z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 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, a także odpowiednio o tym samym lub innym zbliżonym profilu 
kształcenia ogólno zawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. 

W dniu 17 lutego 2011r. Rada Miejska w Wyszkowie podjęła Uchwałę nr VI/25/11 w sprawie 
zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011r. Szkoły Podstawowej w Gulczewie. O zamiarze 
likwidacji Szkoły w ustawowym terminie powiadomiono Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz 
w skuteczny sposób rodziców uczniów (do każdego rodzica skierowane zostało pismo wraz z kopią 
uwierzytelnioną uchwały intencyjnej za poświadczeniem odbioru). 

Mazowiecki Kurator Oświaty pismem z dnia 24 marca 2004r. nr DOS.542.21.2011.WS wyraził 
pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gulczewie. Zasięgnięto 
także, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. 
z 2001r., nr 79, poz. 854 z późn. zm.) opinii związków zawodowych w sprawie projektu 
przedmiotowej uchwały. 

2)Zasadność likwidacji Szkoły Podstawowej w Gulczewie. 
a) 

Według danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej do oddziałów I – VI Szkoły 
Podstawowej w Gulczewie uczęszcza 33 dzieci, natomiast do oddziału przedszkolnego 5 dzieci. 

 
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Stan z dnia 15 września 30 września 30 września 30 września 30 września 
Oddz."0" 8 5 5 6 5 

klasa I 8 8 5 6 4 
klasa II 5 8 8 5 6 
klasa III 10 5 7 8 5 
klasa IV 6 9 5 6 8 
klasa V 12 9 9 4 6 
klasa VI 12 10 6 9 4 
Razem 61 54 45 44 38 

Od roku 2006 do roku 2010 liczba dzieci uczęszczających do SP w Gulczewie zmalała o 23 
dzieci. Z danych przedstawionych przez Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego wynika, że malejąca liczba urodzeń utrzymuje się aż do minionego, 2010 roku. 

 
Rok urodzenia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Łączna liczba urodzeń w obwodzie SP w Gulczewie 5 2 5 7 6 2 4 

Przewidywana liczba uczniów w SP w Gulczewie w latach 2011 – 2015. 

 
Rok szkolny "0" I II III IV V VI Razem prognozowana liczba uczniów w danym roku szkolnym 
2011/2012 7 5 4 6 5 8 6 41 
2012/2013 7 7 5 4 6 5 8 42 
2013/2014 6 7 7 5 4 6 5 40 
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2014/2015 2 6 7 7 5 4 6 37 
2015/2016 4 2 6 7 7 5 4 35 

Powyższe prognozy wskazują, iż przez kolejne lata liczba uczniów utrzyma się na poziomie 
oscylującym w okolicach 40 z tendencją spadkową (do 35 dzieci – 31 uczniów i 4 dzieci 
w oddziale „0”) w 2015r. Nie pozwoli to, na tworzenie samodzielnych oddziałów i jednocześnie 
mocno podwyższy koszty nauki jednego dziecka w Szkole. 

Istotnym jest również fakt, iż na ostatnie ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Gulczewie nie wpłynęła żadna aplikacja. Obecnie obowiązki dyrektora pełni 
jeden z nauczycieli. 

b) Finanse przeznaczane w latach 2007-2011 na Szkołę Podstawową w Gulczewie . 
 

Rok Budżet szkoły Liczba uczniów Budżet w przeliczeniu na 1 dziecko 
2007 411.814,45 61 6.751,05 
2008 432.276,18 54 8.005,11 
2009 507.497,94 45 11.277,73 
2010 528.003,00 44 12.000,06 
2011 574.471,00 38 15.117,66 

Dla porównania, wydatki na jedno dziecko w 2011r. w innych szkołach podstawowych 
zaplanowane są następująco: 

- SP nr 1 - 5.134,45 zł, 

- SP w Leszczydole Starym – 6.477,09zł., 

- SP w Lucynowie – 7.996,09zł.. 

W przeciągu czterech lat koszt funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Gulczewie 
w przeliczeniu na jedno dziecko zwiększył się blisko 2,5-krotnie, czego nie obserwuje się 
w placówkach o większej liczbie uczniów. Od 2009r. zdecydowanie maleje też część subwencji 
oświatowej generowana przez SP w Gulczewie (w przeliczeniu na jednego ucznia) w wydatkach 
realnie na nią ponoszonych. Drastycznie wzrasta również koszt utrzymania oddziału 
przedszkolnego funkcjonującego w tej szkole. 

Wielkość subwencji oświatowej generowana przez Szkołę Podstawową w Gulczewie. 

 
Rok 2007 2008 2009 2010 

Wielkość subwencji określona dla szkoły 251.727,21 263.667,28 232.607,54 236.489,14 
Udział subwencji w budżecie placówki 66,78% 67,28% 51,26% 44,79% 

Liczba uczniów przyjęta do wyliczenia subwencji 53 49 40 38 
Subwencja w przeliczeniu na jednego ucznia 4.749,57 5.380,96 5.815,18 6.223,39 
Koszt utrzymania oddziału przedszkolnego 34.855,46 40.398,87 53.754,67 60.639 

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym 8 5 5 6 
Koszt oddziału przedszkolnego w przeliczeniu na 1 dziecko 4.356,93 8.079,77 10.750,93 10.106,5 

c) Jakość edukacji. 
Ze względu na malejącą sukcesywnie liczbę dzieci w Szkole Podstawowej w Gulczewie 

funkcjonują już klasy łączone. Nie jest to korzystne dla uczniów, ponieważ nie gwarantuje 
optymalnego poziomu nauczania. W małych grupach trudniej o funkcjonowanie wybijających 
się i zdolnych uczniów, z których inni mogliby brać przykład i dążyć do współzawodnictwa. 

Ponadto, obwód SP w Gulczewie obejmował jedynie jedną wioskę. Włączenie Gulczewa 
w obwód SP w Rybnie będzie korzystne dla dzieci, ponieważ pozwoli im na lepsze 
uspołecznianie i sprawne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. SP w Gulczewie nie dysponuje 
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również salą gimnastyczną, której ewentualna budowa (koszt ponad 1 mln. zł. ), przy tak małej 
liczbie uczniów, byłaby nieracjonalna. 

d) Warunki w jakich uczniowie będą się uczyć po przewidywanej likwidacji szkoły. 
Obwód Szkoły Podstawowej w Gulczewie włączony zostanie w całości do obwodu Szkoły 

Podstawowej w Rybnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza. 
Prognozowana organizacja Szkoły Podstawowej w Rybnie po włączeniu obwodu Szkoły 
Podstawowej w Gulczewie nie pogorszy warunków do nauki i nie ograniczy powszechnej 
dostępności do szkoły. Przewiduje się, iż uczniowie z poszczególnych klas z SP w Gulczewie 
włączeni zostaną do odpowiednich oddziałów w SP w Rybnie. 

Przewidywana liczebność oddziałów w Szkole Podstawowej w Rybnie po włączeniu obwodu 
SP w Gulczewie (w oparciu o dane z ewidencji ludności). 

 
Oddział „0” I II III IV V VI Razem 

Obecny rok szkolny 14 10 9 16 17 19 20 105 
Rok szkolny 2011/2012 21 19 14 15 21 25 24 139 
Rok szkolny 2012/2013 18 21 19 14 15 21 25 133 
Rok szkolny 2013/2014 19 18 21 19 14 15 21 127 
Rok szkolny 2014/2015 19 19 18 21 19 14 15 125 
Rok szkolny 2015/2016 20 19 19 18 21 19 14 130 

Zespół Szkół w Rybnie położony jest w niewielkiej odległości (ok. 4- 5 km) od miejscowości 
Gulczewo. Zajmuje budynek zmodernizowany w latach 90-tych XX wieku. Posiada 
w odpowiedniej ilości, dobrze wyposażone klasopracownie, boiska do gry w piłkę ręczną, nożną 
i koszykową, dobrze wyposażoną bibliotekę oraz pracownie komputerowe. 

Przewidywane zmiany nie spowodują pracy zmianowej w Szkole Podstawowej w Rybnie. 
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, zapewni odpowiedni poziom nauczania, wychowania 
i opieki. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, czy świetlicowych stanowić będzie korzystne 
uzupełnienie procesu dydaktycznego i wychowawczego. Ważna dla uczniów będzie także 
możliwość rozpoczynania edukacji w tej samej szkole i w tym samym środowisku, w którym 
będą ją kończyć jako absolwenci gimnazjum. Każdy uczeń, po złożeniu odpowiedniego wniosku 
przez rodzica, może korzystać z obiadów. 

W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa Zespołu Szkół w Rybnie o salę 
gimnastyczną z zapleczem, jak również wymiana sprzętu komputerowego w pracowniach. 
Ponadto, od września 2011r. przewiduje się zatrudnienie logopedy i psychologa. Jednocześnie 
uczniom klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Gulczewie zakupione zostaną komplety 
podręczników z wolnych środków Gminy Wyszków. 

e) Organizacja dowożenia uczniów do szkoły. 
Gmina organizuje już z powodzeniem dowóz uczniów do Gimnazjum w Rybnie 

zamieszkujących na terenie obwodu Szkoły Podstawowej w Gulczewie. Dowóz odbywa się 
autobusem szkolnym w obecności opiekuna. Dowóz dzieci młodszych planuje się zorganizować 
w ten sposób, by bezpośrednio po zakończeniu lekcji miały one zapewniony powrót do domu. 
W przypadku zainteresowania zajęciami dodatkowymi, uczniowie będą mieli możliwość 
skorzystania z dodatkowego kursu razem z gimnazjalistami lub dostosowania dowozu do ich 
potrzeb. 

Planowana organizacja dowozu dzieci do szkoły w Rybnie. 

Dowóz własny dzieci klas 0-3, 4-6 rozpoczynających zajęcia od godz. 8.00 

Wyjazd do szkoły Przystanek nr 1 – figurka - 7.25 

Przystanek nr 2 - pętla - 7.30 



Id: ZAUSX-PMUMG-RBYWT-YQQGD-WJPIN. Podpisany Strona 4

Przystanek nr 3 – szkoła - 7.35 

Przystanek nr 4 - skrzyżowanie - 7.40 

Przystanek Szkoła Rybno - 7.50 

Wszystkie ww. przystanki znajdują się w bezpiecznych miejscach, są (lub będą do 01.09.11r.) 
zadaszone, co pozwoli dziecku na spokojne oczekiwanie na autobus bez względu na panujące 
warunki atmosferyczne. 

Powrót ze szkoły 

Przystanek Szkoła Rybno - 13.30 

Przystanek nr 1 – figurka - 13.40 *(6 h 20 minut) 

Przystanek nr 2 - pętla - 13.45 *(6 h 30 minut) 

Przystanek nr 3 – szkoła - 13.50 *(6 h 40 minut) 

Przystanek nr 4 – skrzyżowanie - 13.55 *(6 h 50 minut) 

* w nawiasach podano szacowany czas przebywania dziecka poza domem. Do tego czasu 
doliczono w każdym przypadku 10 minut na dojście do przystanku i powrót z przystanku do 
domu. 

Dowóz własny dzieci klas 0-3, 4-6, rozpoczynających zajęcia o godz. 11.50 

Wyjazd do szkoły - z najdalej położonego przystanku nr 1 figurka - 11.15 

Przystanek nr 2 - pętla - 11.20 

Przystanek nr 3 – szkoła - 11.25 

Przystanek nr 4 – skrzyżowanie - 11.30 

Przystanek Szkoła Rybno - 11.40 

Powrót ze szkoły - przystanek Szkoła Rybno - 15.20 

Przystanek nr 1 – figurka - 15.30 *(6 h 20 minut) 

Przystanek nr 2 – pętla - 15.35 *(6 h 30 minut) 

Przystanek nr 3 - szkoła - 15.40 *(6 h 40 minut) 

Przystanek nr 4 – skrzyżowanie - 15.45 *(6 h 50 minut) 

Jeśli dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych po lekcjach zostaje odwożone o godzinie 
15.20 z przystanku Szkoła Rybno. 

W autobusie dowożącym dzieci będzie opiekunka dowozu dbająca o bezpieczeństwo 
przewożonych dzieci przy wsiadaniu, wysiadaniu i w trakcie przewozu. Mając na względzie 
dalsze ich bezpieczeństwo od rodziców dzieci będą zebrane pisemne oświadczenia, kto może 
odebrać dziecko z przystanku. Przewóz dzieci odbywać się będzie autobusami przewoźnika, 
który został wyłoniony w drodze przetargu na dowóz dzieci na danej trasie, a jeśli zaistnieje taka 
potrzeba, wykorzystany zostanie własny bus Gminy. 

f) Sytuacja pracowników Szkoły Podstawowej w Gulczewie. 
W Szkole Podstawowej w Gulczewie zatrudnionych jest 11 nauczycieli, z czego 5 na umowy 

o pracę na czas określony do 31.08.2011r. Sześciu nauczycieli posiada umowy o pracę na czas 
nieokreślony. Jeden nauczyciel uzupełnia etat (zatrudniony jest na czas nieokreślony w innej 
szkole). Jedna osoba jest pracownikiem obsługi zatrudnionym na czas nieokreślony. Osobom 
zatrudnionym na czas nieokreślony zaproponowane zostaną, w miarę możliwości, miejsca pracy 
w innych placówkach oświatowych Gminy Wyszków. 
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g) Budynki i teren Szkoły Podstawowej w Gulczewie. 
Budynek Szkoły wraz z działką pozostanie własnością Gminy Wyszków. Przewiduje się 

przekazanie terenu i budynków Szkoły Podstawowej w Gulczewie do zagospodarowania przez 
Radę Sołecką, z przeznaczeniem na organizację świetlicy wiejskiej lub inną działalność 
społeczno-kulturalną, tak by stanowiły one nadal centrum życia społeczności lokalnej lub 
przeznaczenia na cele oświatowe. 

 

Przewodniczący Rady 

Józef Biernacki


