
 

 

UCHWAŁA NR XXX/203/2017 

RADY GMINY DYDNIA 

z dnia 23 marca 2017 r. 

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wydrnej 

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

U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 6 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, z późn.zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty Rada Gminy Dydnia uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2017 roku przekształca się sześcioletnią Szkołę Podstawową w Wydrnej 

w Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-IV. 

2. Uczniowie od klasy V przekształconej szkoły od dnia 1 września 2017r. realizować będą naukę w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dydnia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Piotr Szul 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 kwietnia 2017 r.

Poz. 1661



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) szkoła publiczna 

może być przekształcona przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez 

ten organ możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ 

prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić 

o zamiarze przekształcenia szkoły: rodziców uczniów i właściwego kuratora oświaty, organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu a także 

związki zawodowe. 

 Gmina Dydnia rozpoczynając procedurę przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

w Wydrnej w Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas od I-IV wypełniła dyspozyję 

cytowanego na wstępie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty. 

 W dniu 22 lutego 2017 roku Rada Gminy Dydnia podjęła uchwałę Nr XXVIII/188/2017  

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wydrnej z dniem 31 sierpnia 2017 roku.  

O uchwale został powiadomiony organ wykonawczy Gminy. 

 Organ prowadzący szkołę pismem znak: ZOS.0007.4.2017 z dnia 23.02.2017 r. zawierającym 

uchwałę intencyjną i uzasadnienie zwrócił się do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie  

o wydanie pozytywnej opinii w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wydrnej. 

 Podkarpacki Kurator Oświaty postanowieniem z dnia 7 marca 2017 r. znak: WiJ.542.12.2017 

wyraził pozytyną opinię w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wydrnej  

w Szkołę Podstawową o strukturze klas I-IV w Wydrnej z dniem 31 sierpnia 2017 roku. 

 Rodzice uczniów Szkoły Postawowej w Wydrnej o zamiarze przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Wydrnej zostali skutecznie powiadomieni pisemnie w ustawowym terminie. 

 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Dydni pismem z dnia 10 marca 2017 r. 

znak: ZOZNP21/2017 wyraził pozytywną opinię w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Wydrnej. 

 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność“  

w Krośnie pismem z dnia 8 marca 2017 r. znak. L.dz. 52/2017 wyraziła pozytywną opinię  

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wydrnej. 

 Celem przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wydrnej o strukturze klas I-VI z oddziałem 

przedszkolnym w Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-IV z oddziałem przedszkolnym 

jest konieczność dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Gminę Dydnia do realnych potrzeb 

wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związaną z tym racjonalizacją wydatków 

budżetowych ponoszonych na realizację zadań oświatowych. 

 Główną przesłanką uzasadniającą przekształcenie Szkoły Podstawowej w Wydrnej jest 

niekorzystna sytuacja demograficzna polegająca na spadku wskaźnika urodzeń 

oraz procesy migracyjne, których bezpośrednim skutkiem jest mała ilość dzieci uczęszczających do 

przedmiotowej Szkoły. 

 Gmina Dydnia zapewni bezpłatny dowóz oraz opiekę dla uczniów którzy będą dowożeni do 

Szkoły Podstawowej w Jabłonce. 

 Nauczyciele z tej szkoły będą zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Wydrnej i w Szkole 

Podstawowej w Jabłonce. 

 Poniżej przedstawiamy liczbę uczniów uczących się w roku szkolnym 2016/2017  

w podziale na klasy w Szkole Podstawowej w Wydrnej: 
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Lp. Nazwa szkoły Klasa 
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1. Szkoła Podstawowa w 

Wydrnej 

4 0 5 3 4 6 4 26 

 

Dla zobrazowania zasadności podejmowanych działań przedstawiamy liczbę uczniów uczących się  

w roku szkolnym 2016/2017 w podziale na klasy w Szkole Podstawowej w Jabłonce: 
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 Z danych ewidencji ludności prowadzonych przez Urząd Gminy w Dydni wynika, że liczba dzieci 

urodzonych we wsi Wydrna i Jabłonka w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 

Lp. Nazwa szkoły Rok 

2016 

Rok 

2015 

Rok 

2014 

Rok 

2013 

Rok 

2012 

Rok  

2011 

1. Szkoła Podstawowa w Wydrnej 4 6 3 5 6 5 

2 Szkoła Podstawowa w Jabłonce 13 5 16 8 12 10 

  

 Czynnikiem uzasadniającym podjęcie decyzji o przekształceniu Szkoły, są również wysokie 

koszty jej utrzymania w stosunku do liczby uczęszczających do niej dzieci. Koszt utrzymania Szkoły 

Podstawowej w Wydrnej z liczbą uczniów 26 o strukturze klas 0-VI za rok 2016 wyniósł 445 022 zł. 

Gdyby była to szkoła o strukturze klas 0-IV koszt ten wynosiłby 220 095 zł. 

 Reorganizacja Szkoły Podstawowej w Jabłonce,po włączeniu do obwodu klas V-VIII Szkoły 

Podstawowej w Wydrnej, nie pogorszy warunków nauki i nie ograniczy powszechnej dostępności do 

szkoły. Wprost przeciwnie, skoncentrowanie nauki w Szkole w Jabłonce, spowoduje racjonalizację  

i optymalizację wydatków oświatowych, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie lepszej infrastruktury  

i bogatszej oferty edukacyjnej dla uczniów z terenu Gminy. 

 Przejście dzieci ze SP w Wydrnej do SP w Jabłonce wyeliminuje również nauczanie w klasach 

łączonych, które nie są korzystne dla uczniów. 

 Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, którą zasilą nauczyciele Szkoły 

Podstawowej w Wydrnej. W związku z powyższym należy uznać, że uczniowie przeniesieni z SP  

w Wydrnej będą mieli zapewnione bardzo dobre warunki do nauczania, wychowania i rozwoju 

fizycznego, dożywianie w stołówce szkolnej oraz korzystanie z ww. zaplecza szkoły. 

 Biorąc pod uwagę czynnik demograficzny oraz oszczędności dla budżetu Gminy związane  

z przekształceniem Szkoły Podstawowej w Wydrnej uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie 

zamiaru jej przekształcenia. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

mgr Piotr Szul 
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