UCHWAŁA NR XXV/142/17
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
z dnia 2 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Jedlina-Zdrój do nowego
ustroju szkolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz.446 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 1, art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 206-209 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala
co następuje:
§ 1. Ustala się następujący projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój, a także granice obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września
2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r:
1. Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju,
staje się z dniem 1 września 2017r. Szkołą Podstawową z oddziałami Gimnazjum, o którym mowa § 2 ust 2,
obejmująca swym obwodem obszar administracyjny miasto Jedlina-Zdrój.
2. Z dniem 1 września 2017r. rozpocznie się działalność ośmioletniej Szkoły Podstawowej
Korczaka z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju o strukturze organizacyjnej klas I-VI.
3. Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej, o której mowa w ust. 1 rozpocznie się
2017/2018.

im. Janusza

w roku szkolnym

4. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas VII, realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju przy ul. Słowackiego 5.
5. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas VII i VIII realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju przy ul. Słowackiego 5.
§ 2. 1. Ustala się projekt planu sieci gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój, a także granice obwodów tych gimnazjów i klas dotychczasowego
gimnazjum na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. obejmujący swym obwodem obszar
administracyjny miasto Jedlinę-Zdrój.
2. Gimnazjum Miejskie im.Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju
zakończy swą działalność z dniem 31 sierpnia 2017r. a klasy II i III zostają z dniem 1 września 2017r. włączone
w strukturę Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju i obejmują swym obwodem obszar administracyjny miasto
Jedlinę-Zdrój.
§ 3. Ustala się projekt sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Jedlina-Zdrój, gdzie wskazana sieć obowiązywać będzie od dnia 1 września 2019 r.:
1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju ze strukturą organizacyjną klas I-V, w JedlinieZdroju przy ul. Jana Pawła II 5 i obejmująca swym obwodem obszar administracyjny miasto Jedlina-Zdrój.
2. Szkoła Podstawowa im.Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju ze strukturą organizacyjną klas VI-VIII
w Jedlinie-Zdroju przy ul. Słowackiego 5 i obejmująca swym obwodem obszar administracyjny miasto JedlinaZdrój.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Maria Drapich
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Uzasadnienie
UZASADNIENIE
W związku z wprowadzoną reformą oświaty organ wykonawczy gminy został zobligowany do dostosowania
sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Nowa struktura organizacyjna szkół została zaproponowana w oparciu
o posiadaną sieć, warunki organizacyjne oraz względy demograficzne występujące w gminie Jedlina-Zdrój.
Obecnie w gminie Jedlina-Zdrój funkcjonują dwie odrębne placówki:
1. Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, która ma 14 oddziałów, w których uczy się
273 uczniów, w tym jeden odział „0”, z 23 dziećmi. Placówką kieruje jeden Dyrektor, zatrudniony jest jeden
Wicedyrektor i21 nauczycieli, w tym jeden pedagog.
2. Gimnazjum Miejskie im Jana Pawła II ma 6 oddziałów, w których uczy się 159 uczniów (w tym: spoza
Jedliny dojeżdża 57 uczniów). Szkołą kieruje jeden Dyrektor, pracuje 17 nauczycieli, w tym jeden pedagog.
W Miejskiej Szkole Podstawowej są 4 sale dla klas 4-6 w tym 1 gabinet przyrodniczy, 1 gabinet
polonistyczno-historyczny, 1 gabinet matematyczny. W szkole jest jedna sala gimnastyczna, dwie sale
przygotowane dla potrzeb zajęć świetlicowych, sala cateringowa i sala komputerowa. Z uwagi na wcześniejszy
obowiązek rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dzieci 6-letnie dostosowano toalety a także sale, w których
odbywają się zajęcia świetlicowe. Oba budynki przeszły gruntową modernizację. W Miejskiej Szkole
Podstawowej wykonano termomodernizację wraz z nowa elewacją, położono nowy dach. W ramach projektu
„Radosna szkoła” został zbudowany przy szkole plac zabaw na tartanowej nawierzchni W otoczeniu znajduje
się kort tenisowy i boisko szkolne; dzięki dodatkowym środkom z grantów zagospodarowano przestrzeń przy
szkole. Obecna infrastruktura zapewnia młodszym klasom optymalne rozwiązanie poprzez realizację zajęć
w salach lekcyjnych usytuowanych na najniższych poziomach. Odziały klas I-III funkcjonują w 7 salach a jedna
przystosowana została dla oddziału „0”.
Budynek Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II, który przed powstaniem gimnazjów był budynkiem
szkoły podstawowej nr 3, został dostosowany do potrzeb starszej młodzieży. W nim także wykonano
termomodernizację i dobudowano halę sportową, w której obecnie odbywają się większe uroczystości lokalne,
m.in. Spotkania Opłatkowe, spartakiady czy Święto Patrona Szkoły. Obiekt wyposażony jest także w siłownię.
Gimnazjum posiada boisko szkolne, a także boisko „Orlik”. Dzięki jedlińskim grantom teren przyszkolny został
wyposażony w urządzenia siłowni plenerowej. W obiekcie jest siedem sal – gabinetów przedmiotowych
wyposażonych w niezbędne pomoce dydaktyczne, pracownia komputerowa, oraz biblioteka szkolna, w której
odbywają się także zajęcia świetlicowe. W ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
doposażono szkolne gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w niezbędny sprzęt. Do obu
szkół zakupiono między innymi: wagi lekarskie, kozetki, ciśnieniomierze, glukometry, apteczki, termometry,
czy tablice do badania wzroku.
Pomimo niewielkiej odległości obiektów szkolnych od siebie, uczniowie korzystają z zorganizowanego przez
gminę dowozu, w którym jest sprawowana opieka przez pracownika zatrudnionego przez gminę.
Proponowana organizacja szkoły podstawowej nie spowoduje zwolnień wśród zatrudnionych nauczycieli;
zmniejszeniu może ulec liczba przydzielonych godzin. Planowany będzie jeden wakat na stanowisku
psychologa. Po włączeniu oddziałów gimnazjalnych do ośmioletniej szkoły podstawowej baza tych placówek
zostanie efektywnie wykorzystana w celu zapewnienia lepszej jakości pracy.
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Prognoza na 6 lat szkolnych w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
Rok
szkolny/
klasa

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

”0”

23(1)

40(2)b

45(2)c

40(2)d

41(2)e

58(2)f

I
II

22(1)
57(3)

50(2)a
22(1)

45(2)
45(2)

45(2)
40(2)

40(2)
40(2)

41(2)
35(2)

58(3)
35(2)
41(2)
37(2)
0
0
273( 14)
273

57(3)
58(3)
35(2)
41(2)
37(2)
0
340(17)
323

22(1)
57(3)
58(3)
35(2)
41(2)
37(2)
385(19)
307

45(2)
22(1)
57(3)
58(3)
35(2)
41(2)
383(19)
249

40(2)
45(2)
22(1)
57(3)
58(3)
35(2)
378(19)
228

40(2)
40(2)
45(2)
22(1)
57(3)
58(3)
396(19)
259

159

144

131

134

150

137

III
IV
V
VI
VII
VIII
Razem:
W
tym
w budynk
u
Przy ul.
J.Pawła II
W
tym
w budynk
u przy ul.
Słowackie
go 5

Jak widać z przedstawionych danych wynika, że liczba uczniów w oddziałach oscyluje w przedziale 22-50
uczniów, co przedkłada się na organizację maksymalnie 3 oddziałów. Funkcjonowanie klas starszych
w budynku gimnazjum, który jest przystosowany do potrzeb dydaktycznych starszej młodzieży, będzie
naturalnym przejściem uczniów starszych klas do budynku położonego ok. 1 km od Szkoły Podstawowej.
W Miejskiej Szkole Podstawowej, docelowo będzie 19 oddziałów, w których uczyć będzie się blisko
120 uczniów więcej, na co budynek Szkoły Podstawowej nie jest technicznie przygotowany.
Proponowana organizacja - nie spowoduje większych zmian dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. W roku
szkolnym 2017/2018 W budynku Miejskiej Szkoły Podstawowejprzy ul. Jana Pawła II uczyć się będą
uczniowie klas I-VI, natomiast pierwsze dwa oddziały klasy VII będą kontynuować naukę w budynku
dotychczasowego Gimnazjum, w którym funkcjonować będą jeszcze klasy II i III wygaszanego gimnazjum.
Kolejne lata szkolne zgodnie z powyższą prognozą będą mieścić mniej więcej taką samą ilość uczniów, co
w przypadku wykorzystania posiadanej bazy szkolnej jest pożądane i społecznie uzasadnione. Taka propozycja
została przedyskutowana i zaakceptowana na spotkaniu przez dyrektorów obu szkół, a także przez radnych na
Komisji Spraw Społecznych.
Zgodnie z art. 208 i 209 przywołanych przepisów, niniejsza uchwała zostanie przekazana Kuratorowi
Oświaty we Wrocławiu, a także do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w celu uzyskania opinii.
Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych
w tej uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciomzamieszkałym na terenie gminy możliwości realizacji
obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
Mając na uwadze powyższe argumenty podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
sporz. I.K.Darmetko
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