
 

Uchwała Nr LXII/290/2022 r. 

Rady Miejskiej w Iwaniskach  

z dnia 18 maja 2022 r. 

 

W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Wygiełzowie,  podporządkowanej 

organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach.   

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. 2022r. poz.559 z późń. zm.), oraz art. 89 ust. 1, 3 i 9 w związku z art. 29  pkt 1 ustawy  z dnia 

14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021 poz.1082 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Rada Miejska w Iwaniskach uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 31 sierpnia 2022r. przekształca się Publiczną Szkołę Podstawową w Iwaniskach poprzez 

likwidację Szkoły Filialnej w Wygiełzowie, Wygiełzów 6, 27-570 Iwaniska  o stopniu 

organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym podporządkowanej organizacyjnie Publicznej 

Szkole Podstawowej  w Iwaniskach. 

1. Zapewnia  się uczniom Szkoły Filialnej w Wygiełzowie dowóz i  możliwość kontynuowania 

nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach , ul. Opatowska 26. 

2. Zapewnia  się dzieciom zlikwidowanych oddziałów przedszkolnych przy  Szkole Filialnej                 

w Wygiełzowie dowóz i realizację  rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,  

możliwość kontynuowania nauki oraz wychowania przedszkolnego  w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Iwaniskach, ul. Opatowska 26. 

§2. 

1. Dokumentację  zlikwidowanej Szkoły Filialnej wraz z oddziałami przedszkolnymi                  

w Wygiełzowie  przejmuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach.  

2. Majątek likwidowanej Szkoły Filialnej w Wygiełzowie wraz z oddziałami przedszkolnymi 

pozostaje własnością Gminy  Iwaniska. 

§3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Iwaniska.  

       §4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

 Wiesław Kowalczyk 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały  Nr  LXII/290/2022 

Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 18 maja 2022 r.  

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Wygiełzowie  podporządkowanej organizacyjnie 

Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach. 

 

Art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082               

z późn. zm. ) stanowi, że szkoła publiczna prowadzona  przez jednostkę samorządu terytorialnego 

może być zlikwidowana/przekształcona z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po 

zapewnieniu przez ten organ uczniom  możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej 

tego samego typu. Na podstawie art.89 ust.9, przepisy ust.1  stosuje się odpowiednio w przypadku 

likwidacji szkoły lub placówki.  

Podjęcie  uchwały o przekształceniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach   poprzez 

likwidację Szkoły Filialnej w Wygiełzowie  wynika z następujących przyczyn; 

1. Niska liczebność dzieci w poszczególnych oddziałach, co ma negatywny wpływ na rozwój 

poznawczy, społeczny i emocjonalny dzieci; 

2. Wysokie koszty utrzymania – mała liczebność dzieci  generuje o wiele większe koszty 

utrzymania szkoły w stosunku do otrzymanej subwencji oświatowej. 

W Szkole Filialnej  w Wygiełzowie  funkcjonują 3 oddziały szkolne i 2 oddział przedszkolne, do 

których uczęszcza 14 uczniów realizujących obowiązek szkolny w klasach I-III i 5 dzieci 

realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 6 dzieci w wieku 3-5 lat 

korzystających   z wychowania przedszkolnego. Ogółem w szkole  jest 25 dzieci.  

 W dniu 10 maja 2021 r. doszło do awarii  instalacji elektrycznej w budynku szkoły  filialnej                        

w Wygiełzowie co skutkowało koniecznością wstrzymania prowadzenia  zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Z dniem 12 maja 2021  roku  uczniom  klas I-III oraz dzieciom oddziału 

przedszkolnego udostępnione zostały sale dydaktyczne w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Iwaniskach  ul. Opatowska 26 oraz zorganizowany został dowóz uczniów wraz z opieką. W roku 

szkolnym 2021/2022 r. dzieci Szkoły Filialnej w Wygiełzowie nadal realizują obowiązek szkolny, 

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  oraz  wychowania przedszkolnego w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Iwaniskach, jednocześnie zorganizowany został dowóz dzieci  wraz z 

opiekunem.  

Od 1 września 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska zapewni uczniom  likwidowanej Szkoły 

Filialnej w Wygiełzowie dowóz oraz możliwość kontynuowania nauki w klasach I-III, obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego  oraz  wychowania przedszkolnego w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Iwaniskach ul. Opatowska 26.  Likwidacja Szkoły Filialnej w Wygiełzowie przyniesie 

korzyści przede wszystkim uczniom realizującym naukę wczesnoszkolną. Po likwidacji szkoły 

filialnej dzieci będą miały zagwarantowaną edukację  w szkole publicznej, oddalonej zaledwie o 4 km. 



Organizacja pracy w Szkole Podstawowej w Iwaniskach nie zmieni się w następstwie przyjęcia 

uczniów i dzieci ze Szkoły Filialnej – dotychczasowe  oddziały nie są liczne i nie doprowadzi to do 

pracy na dwie zmiany. Obecna liczba  uczniów Szkoły Filialnej w Wygiełzowie powoduje, że 

realizacja ważnych społecznie celów wychowawczych  i właściwe kształtowanie postaw społecznych 

jest znacznie utrudnione . Uniemożliwia ona w istocie właściwą realizację procesu dydaktycznego, nie 

gwarantuje optymalnego poziomu nauczania. W znacznym stopniu utrudnia prowadzenie  metod 

aktywizujących, często wyklucza pracę w grupach. W grupach 5-6 uczniów trudniej o funkcjonowanie 

wybijających się i zdolnych uczniów z których inni mogliby  brać przykład i dążyć do 

współzawodnictwa. Doprowadzenie do sytuacji w której zwiększy się ogólna liczba uczniów w szkole 

oraz oddziałach będzie miała pozytywny wydźwięk dla budowania właściwych relacji rówieśniczych, 

ale też właściwego współuczestnictwa uczniów Szkoły Filialnej w Wygiełzowie w uroczystościach 

oraz wycieczkach szkolnych, a także współzawodnictwo i rywalizację z rówieśnikami, co powinno 

mieć wpływ na kształtowanie pożądanych  postaw. 

W przeciwieństwie do Szkoły Filialnej w Wygiełzowie, Szkoła w Iwaniskach dysponuje 

nowoczesnymi pracowniami cyfrowymi, dostępem do szerokopasmowego internetu, pełnowymiarową 

halą sportową, placem zabaw  i świetlicą szkolną. Uczniowie szkoły filialnej będą mieli szerszy dostęp 

do zaplecza edukacyjnego, również przez to, że nakłady finansowe na rozwój tej bazy będą mogły być 

wyższe w związku ze zmniejszeniem wydatków na prowadzenie kształcenia w tak niewielkich 

oddziałach w Szkole Filialnej w Wygiełzowie. Powyższa zmiana może również wpłynąć na dostęp do 

usług dydaktyczno-wychowawczych trudno dostępnych w mniejszych ośrodkach (logopeda, pedagog, 

psycholog). 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej                         

w Wygiełzowie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach 

jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


