
UCHWAŁA NR XXVI/231/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia  Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 i 9 , w związku  z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910), 

Rada Gminy w Rudniku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2021r. przekształcić  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Brzeźnicy, zlokalizowanego w 47-411 Brzeźnica, ul. Kozielska 11, poprzez: 

a) likwidację oddziałów integracyjnych w Przedszkolu, 

b) likwidację oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej. 

§ 2. Uzasadnienie przyczyn przekształcenia jest nieodłączną częścią uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 89 ust. 1, 3 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r.
poz. 910) szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać przekształcona
z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu.

Rada Gminy w Rudniku po przedstawieniu przez wójta analizy finansowej oraz informacji o liczbie
dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy wyraża zamiar przekształcenia
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi,
wchodzącymi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy - w placówki ogólnodostępne bez
oddziałów integracyjnych.

Do podjęcia powyższego zamiaru skłoniła Radę Gminy analiza funkcjonowania Zespołu, jako placówki
z bogatą ofertą zajęć i terapii dla dzieci, zwłaszcza dzieci posiadających orzeczenie z publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznych, w kontekście wykorzystania czasu (1,5 roku) na próbę ratowania
podupadającej Szkoły Podstawowej i kosztów jej funkcjonowania.

Przedstawiona informacja oraz analiza wykazała, iż napływ dzieci okazał się znikomy - na stałe,
uwzględnionych do subwencji, pozostało zaledwie 2 dzieci z orzeczeniem spoza obwodu, pomimo
wcześniejszego rozeznania, wskazującego na sprzyjające warunki, czyli:

a)zapotrzebowania na tego typu placówki dla dzieci,

b)braku możliwości przyjęcia wszystkich dzieci z orzeczeniami w szkołach i przedszkolach z oddziałami
integracyjnymi w pobliskim mieście powiatowym Raciborzu oddalonym zaledwie 6 km. od placówki
w Brzeźnicy,

c)lokalizacji placówki w Brzeźnicy przy drodze powiatowej łączącej województwo opolskie
z powiatowym Raciborzem,

jak również pomimo podjętych przez Gminę Rudnik i nauczycieli placówki w Brzeźnicy działań
w postaci:

d)wzbogacenia oferty o terapie: dogoterapię, terapię sensoryczną w sali SI, terapię słuchową
TOMATISA, warsztaty ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, arteterapię i wczesne wspomaganie,

e)zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom z niepełnosprawnościami z terenu gminy i spoza gminy
Rudnik,

f)szeroko zakrojonej akcji promującej placówkę (m.in. nagranie emitowane w Raciborskiej Telewizji
Kablowej, tekst w Nowinach Raciborskich, dystrybuowane plakaty, ulotki - w poradniach, szkołach,
podczas imprezy masowej w sąsiedniej Gminie Pietrowice Wielkie).

Mała liczba dzieci z orzeczeniami (3 dzieci w przedszkolu, 4 dzieci w szkole) sprawiła, iż możliwe było
utworzenie jedynie jednego oddziału integracyjnego. Pozostałe dzieci z orzeczeniami pobierały naukę
w placówce, korzystając z dodatkowej opieki specjalistów i oferowanych terapii, uczęszczając do oddziałów
ogólnodostępnych szkoły i przedszkola. Przy rezygnacji z oddziałów integracyjnych w przedszkolu i szkole
nie zmieni się na gorsze sytuacja tych dzieci, gdyż, podobnie jak w pozostałych szkołach podstawowych dla
których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik, dzieci z orzeczeniem będą miały realizowane zalecenia
zawarte w orzeczeniach. Reasumując: zalecenia, zawarte w orzeczeniach dzieci, będą dla nich nadal
realizowane, z użyciem dostępnego w placówce sprzętu, pomimo likwidacji oddziałów integracyjnych.

Za likwidacją oddziałów integracyjnych, zarówno w Przedszkolu, jak i Szkole, przemawia fakt, iż
funkcjonowanie w formule dotychczasowej, czyli z oddziałami integracyjnymi, narzuca na Gminę
zobowiązanie zatrudnienia "dodatkowo nauczycieli, posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki
specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego [...]", zaś w przedszkolach i szkołach
ogólnodostępnych "za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo: a) nauczycieli,
posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia
odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym lub specjalistów [...]" (Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. ws
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dz.U. 2020 poz.1309).
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Poniżej tabela przedstawiająca kwoty finansowania Szkół z budżetu Gminy:

Kwota należna z
subwencji

Kwota dodatkowa z budżetu
Gminy na funkcjonowanie
placówki

Liczba
uczniów

Koszt
miesięczny
ucznia

SP w Brzeźnicy 389 774,05 511 103,53 22 3 412,42

SP w Rudniku 1 795 413,19
479 395,85

96 1 965,25

SP w
Grzegorzowicach

2 101 219,80 130 1 353,88

Powyższe rozporządzenie mówi również, iż „uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone"
wymaga zatrudnienia dodatkowego nauczycieli, posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych (tzw. nauczyciel wspomagający).

W tej chwili, w gronie 3 dzieci w Przedszkolu i 4 uczniów w Szkole z orzeczeniami jest 2 dzieci
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, pozostałe dzieci mają orzeczenia wydane ze względu na inne
niepełnosprawności.

Dodatkowo, warunki, dot. liczebności uczniów w oddziale integracyjnym, w którym liczba uczniów
może wynosić maksymalnie 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem, są spełniane "z nawiązką" w każdej klasie
szkoły w Brzeźnicy, również tych, które nie są oddziałami integracyjnymi, gdyż liczebność klas wynosi od
2 do 7 uczniów, przy ogólnej liczbie 22 uczniów:

klasa I II II IV V VI VII VIII

Ilość uczniów 6 2 2 3 2 7 0 0

Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym:

1.Termin konsultacji: od 17 lutego 2021r. do 23 lutego 2021 roku.

2.Obszar konsultacji: Brzeźnica, Ligota Książęca (obwód Szkoły w Brzeźnicy).

3.Przebieg konsultacji: Zarządzenie o konsultacjach uchwały zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy
Rudnik oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudniku. Konsultacje przewidywały składanie opinii
i uwag w formie elektronicznej na adres mailowy, przesłane w formie pisemnej lub złożone
w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik w godzinach jego pracy.

4.Wyniki konsultacji: zawarte zostały w protokole z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
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