UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIII/88/2020. Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 15 stycznia 2020 r
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im.
Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem
przedszkolnym.

W związku z utrzymywaniem się negatywnych czynników demograficznych na obszarze
obwodu Szkoły Podstawowej w Świebodnej oraz wobec braku perspektyw na znaczącą zmianę
niskich wskaźników urodzeń, Gmina Pruchnik, jako organ prowadzący, zamierza dokonać
reorganizacji funkcjonującej na jej terenie sieci szkół poprzez utworzenie w miejscowości Świebodna
szkoły filialnej podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.
Zamiar ten wynika z chęci uratowania przed całkowitą likwidacją ważnej dla lokalnej
społeczności szkoły. Obecnie Szkoła Podstawowa w Świebodnej jest szkołą o strukturze
organizacyjnej klas I-IV. W bieżącym roku szkolnym uczęszcza do niej 20 uczniów, w tym do
oddziału przedszkolnego - 9 dzieci. Obecnie nie ma klasy czwartej – rodzice przenieśli swoje dzieci
do SP Nr 1 w Pruchniku.
W świetle danych demograficznych oraz wobec braku perspektyw na zmianę przyjętego przez
państwo systemu finansowania oświaty, zdecydowanie niekorzystnego dla tak małych placówek jak
Szkoła Podstawowa w Świebodnej, Gmina Pruchnik w budynku likwidowanej placówki zamierza
utworzyć filię Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku o strukturze klas I-III z oddziałem
przedszkolnym, zachowując tym samym istnienie szkoły.
Niewielka odległość pomiędzy placówkami (ok. 6 km) nie będzie stanowić żadnych przeszkód
w bezpośrednim nadzorze dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku nad działalnością filii
oraz w kontaktach służbowych z pracownikami.
W br. szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku uczy się ogółem 398 uczniów w 19
oddziałach klasowych, w tym 25 uczniów zamieszkałych w Świebodnej (w tym 6 do klas II-IV).
Uczniowie ze Świebodnej, uczęszczający od klasy czwartej do SP Nr 1 w Pruchniku uczą się
w oddziałach klasowych liczących odpowiednio: 16, 16, 13, 22 i 14 uczniów. Liczebność oddziałów
daje możliwość funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej. Dzieci w relacjach z rówieśnikami
uczą się przedstawiać własny punkt widzenia, słuchać co mają do powiedzenia inni, stają przed
koniecznością uzgadniania stanowisk i dochodzenia do wspólnych rozwiązań. Kontakty
z rówieśnikami stymulują rozwój ruchowy, poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka. Przede
wszystkim w takich relacjach dziecko uczy się nawiązywać kontakty społeczne, współpracować,
zgłaszać inicjatywy, bronić własnego zdania, negocjować, dochodzić do kompromisów. Interakcje z
rówieśnikami wspierają rozwój umysłowy dzieci. Obecność kolegów mobilizująco wpływa na
aktywność poznawczą. Kontakty takie stymulują również rozwój emocjonalny. W grupie dziecko uczy
się wyrażać swoje emocje w sposób społecznie akceptowany oraz rozpoznawać stany emocjonalne
innych. Dlatego tak ważne jest dla dzieci ze Świebodnej, by nauka w liczniejszych grupach
prowadzona była od początku II etapu edukacyjnego.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku jest szkołą bezpieczną, objętą monitoringiem wizyjnym
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Dzieci w szkole traktowane są indywidualnie
i podmiotowo. Objęte są pomocą psychologiczno- pedagogiczną zarówno ze strony szkoły jak i
poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu, z którą szkoła stale współpracuje.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku posiada bardzo dobrze wyposażoną i na bieżąco
wzbogacaną w pomoce bazę dydaktyczną, pracownie komputerowe, multimedialne tablice
interaktywne oraz monitory dotykowe, salę gimnastyczną, boiska sportowe „Orlik”, świetlicę,
stołówkę oraz plac zabaw „Radosna szkoła”. Przyjęcie w przyszłości dzieci kl. IV zlikwidowanej
Szkoły
Podstawowej
w Świebodnej (w br. szkolnym brak klasy IV) nie spowoduje zmianowości w szkole macierzystej i nie
wpłynie na pogorszenie warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
W związku z powyższym Gmina Pruchnik, chcąc utworzyć filię szkoły publicznej musi
przeprowadzić ściśle określoną przepisami prawa, rozpoczynającą się podjęciem przez Radę Miejską
w Pruchniku uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji
Edukacji Narodowej w Pruchniku poprzez utworzenie jej filii w Świebodnej.
Następnie dokonać należy wszelkich dalszych czynności, o których mowa w art. 89 ust.1, ust.
3 ustawy Prawo oświatowe, mając w szczególności na uwadze dochowanie wskazanych terminów
i kolejności podejmowanych uchwał, ich opiniowania oraz skutecznego poinformowania
o prowadzonych działaniach zainteresowanych rodziców.
Reasumując powyższe ustalenia należy mieć na uwadze, że działania proponowane przez
Gminę Pruchnik podyktowane są w większym stopniu przesłankami o charakterze społecznym niż
ekonomicznym. Zmierzają one bowiem do zachowania istnienia małej szkoły stanowiącej ważną
wartość dla społeczności lokalnej.

