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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz.1082 ze zm.). 

§ 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2022 roku dokonać likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Gorzycach z siedzibą w Gorzyczkach przy ul. Leśnej 46, 44-350 Gorzyczki. 

§ 2. W przypadku likwidacji, o której mowa w § 1, od dnia 1 września 2022 roku uczniowie zlikwidowanej 
szkoły będą realizować naukę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach przy 
ulicy Raciborskiej 55, 44-350 Gorzyce. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1082 ze zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ 
prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej 
szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed 
terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów oraz właściwego kuratora 
oświaty. Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać 
zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach jest szkołą o strukturze 
organizacyjnej klas I – III z oddziałami przedszkolnymi, dla której organem prowadzącym jest Gmina 
Gorzyce. 

 Zasadniczym powodem podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Gorzycach jest mała ilość dzieci uczęszczających do przedmiotowej Szkoły, jak również 
fakt posłania dzieci do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gorzycach – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Adama Mickiewicza w Gorzycach, która obecnie jest szkołą obwodową dla uczniów klas IV do VIII 
w zakresie obwodu sołectwa Kol. Fryderyk – ul. Rybnicka powyżej nr 75 (strona lewa) i powyżej nr 
48 (strona prawa), ul. Adama Mickiewicza (cała), ul. Wyzwolenia (cała), ul. Kopalniana (od nr 41 do 
końca), ul. Spacerowa (cała) oraz sołectwo Gorzyczki: ul. Skowronkowa, ul. Sowia, ul. Słowikowa i ul. 
Szpakowa. 

 W latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 liczba uczniów w Szkole Podstawowej 
Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach przedstawiała się następująco: 

Rok szkolny 2019/2020 

 Oddział 
przedszkolny  Klasa I  Klasa II  Klasa III  Ogółem  

Liczba 
uczniów  24 9 9 8 50 

Dane na podstawie SIO na dzień 30.09.2019r. 

Rok szkolny 2020/2021 

 Oddział 
przedszkolny  Klasa I  Klasa II  Klasa III  Ogółem  

Liczba 
uczniów  24 0 8 5 37 

Dane na podstawie SIO na dzień 30.09.2020r. 

 Oddział 
przedszkolny  Klasa I  Klasa II  Klasa III  Ogółem  

Liczba 
uczniów  25 0 7 4 36 

Dane na podstawie Aneksu Nr 18 do projektu organizacyjnego szkoły na dzień 10.05.2021 r. 

Rok szkolny 2021/2022 

 Oddział 
przedszkolny I 

Oddział 
przedszkolny II  Klasa I  Klasa II  Klasa III  Ogółem  

Liczba 
uczniów  25 16 0 0 0 41 

Dane na podstawie SIO na dzień 30.09.2021r. 
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Z przedstawionych danych wynika, że liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 
Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach w latach szkolnych od 2019/2020 do 2021/2022 sukcesywnie 
malała. W bieżącym roku szkolnym w przedmiotowej Szkole do klas I – III nie uczęszcza żaden uczeń. 

Biorąc pod uwagę powyższe dane, należy zauważyć, że 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. Istotnym aspektem jest fakt, iż dzieci podejmujące 
naukę w jednej szkole pozbawione są dodatkowego stresu adaptacyjnego przy kontynuacji nauki w kolejnej 
szkole. 

  

W związku z brakiem naboru na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Gorzycach do klasy I, jak również przeniesieniem przez rodziców pozostałych uczniów 
do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gorzycach, z dniem 1 września 2021 r. w Szkole Podstawowej 
Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach został utworzony drugi oddział przedszkolny w związku 
ze wzrastającym na terenie Gminy Gorzyce zapotrzebowaniem na opiekę przedszkolną. Nauczyciele 
pracujący w tej szkole zostali zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przydzieleni do pracy w nowo 
utworzonym oddziale przedszkolnym, a dwóm nauczycielom zaproponowano warunki pracy w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzycach dysponuje odpowiednim zapleczem dydaktycznym, salami 
lekcyjnymi, pracownią komputerową wyposażoną w nowe laptopy, nowo powstałą „zieloną pracownią” 
oraz salką sensoryczną, gabinetem pedagoga, psychologa, profilaktyki medycznej, salą gimnastyczną 
i świetlicą. W budynku Zespołu znajduje się biblioteka szkolna posiadająca bogaty zbiór woluminów, jak 
również gier i zabawek. Przy Zespole znajduje się nowoczesne boisko szkolne z bieżnią oraz plac zabaw. 
W Zespole działa wiele różnorodnych kół zainteresowań dla uczniów. Szkoła uczestniczy również 
w różnorodnych projektach i programach finansowanych ze środków zewnętrznych. 

Mając na uwadze, że miejscowość Gorzyce położona jest w sąsiedztwie sołectwa Kol. Fryderyk, 
likwidacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach i zapewnienie realizacji 
nauki w Zespole Szkolno – Przedszkolny w Gorzycach wydaje się być dobrym rozwiązaniem zarówno dla 
uczniów, jak również społeczności lokalnej. 

Powodem likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach i utworzeniem 
z dniem 1 września 2022 r. Przedszkola Publicznego jest fakt, że w szkole nie ma uczniów, funkcjonują 
wyłącznie oddziały przedszkole dla dzieci w wieku 3 do 6 lat. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej 
społeczności oraz biorąc pod uwagę lokalizację przedszkola możliwie najbliżej miejsca zamieszkania dzieci, 
a także wzrastające na terenie Gminy Gorzyce zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną, istnieje potrzeba 
utworzenia przedszkola w miejsce likwidowanej szkoły. 
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