Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/142/11 Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Szynwałdzie.
Szkoła Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie posiada strukturę organizacyjną klas 0 i I-VI.
W ciągu ostatnich lat systematycznie zmniejsza się liczba dzieci z terenu Gminy Skrzyszów
podlegających obwodowi tej szkoły i uczęszczających do tej szkoły.
Aktualnie w roku szk.2011/2012 Szkoła Podstawowa nr 2 w Szynwałdzie liczy 18 uczniów,
w tym 7 uczniów z sąsiedniej gminy.
W roku szkolnym 2011/2012 w Szkole nie prowadzi się już oddziału zerowego jak również
I klasy.
Natomiast ilość uczniów w pozostałych klasach przedstawia się następująco:
Klasa II - 3
Klasa III - 2
Klasa IV- 5
Klasa V - 2
Klasa VI - 6
Dalsze prognozy demograficzne dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole na najbliższe
5 lat przedstawiają się następująco:
2012/2013 - 2 dzieci
2013/2014 - 2 dzieci
2014/2015 - 4 dzieci
2015/2016 - 3 dzieci
2016/2017 - 2 dzieci
W szkole zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełny etat 6,76 nauczycieli a osobowo 11.
Wysokość kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie przedstawia się
następująco.
Na rok 2011 Gmina Skrzyszów otrzymała subwencję z Ministerstwa Edukacji na wszystkie
prowadzone przez Gminę placówki szkolne w wysokości 11 005 006 zł co stanowi średnio
7 431zł na 1 ucznia.
Ustalony na rok 2011 plan wydatków budżetowych dla Szkoły nr 2 w Szynwałdzie wynosi
483 640,63 zł.
Z podziału otrzymanej subwencji dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie przypadła
kwota 201 729,12 zł co stanowi zaledwie 41,7% wydatków ogółem. Pozostałą część
w kwocie 281 911,51 zł Gmina finansuje z własnych środków.
Na utrzymanie tej placówki Gmina wydatkuje najwięcej własnych środków finansowych
mimo, iż jest to najmniejsza szkoła w Gminie przy uwzględnieniu liczby uczniów.
Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej argumenty zamiar likwidacji tej placówki jest w pełni
uzasadniony, tak ze względów demograficznych jak i ekonomicznych.
Likwidacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie obligować będzie Gminę do
zapewnienia uczniom tej szkoły nauki w innych placówkach na terenie gminy z rozwiązaniem
problemu dowozu uczniów do wybranej przez rodziców nowej szkoły.
Mając na uwadze zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków nauki, Gmina wstępnie
wyznaczyła Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie jako proponowaną
placówkę do dalszej nauki.
Szkoła ta ma bardzo dobre warunki lokalowe, nauka odbywa się na jedna zmianę. Szkoła
wyposażona jest w pracownie: komputerowe, językową, fizyko-chemiczną, biologiczno1

przyrodniczą oraz jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce naukowe. Uczniowie mają
możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach pozalekcyjnych (chór, koło teatralne, koło
młodszych historyków, funkcjonują 2 szkolne czasopisma – Kurier Młodszoklasisty i Gazetka
Gimnazjalisty). Mogą również uczestniczyć w zajęciach sportowych, plastycznych, nauki
pływania. Szkoła posiada certyfikat szkoły promującej zdrowie.
W szkole jest zatrudniony pedagog i logopeda.
Uczniowie mogą korzystać ze sali gimnastycznej, która jest wyposażona w niezbędny sprzęt
sportowy, kompleksu sportowego „ORLIK 2012”, ciepłego posiłku, świetlicy.
Kadra nauczycielska w Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie to
nauczyciele w większości dyplomowani i mianowani z pełnymi kwalifikacjami.
Nauczyciele zatrudnieni obecnie w Szkole Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie będą w miarę
możliwości zatrudnieni w szkołach na terenie naszej Gminy.
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