
UCHWAŁA NR XXVIII/374/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 89 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378, oraz z 2021 r. poz.4 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/365/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 21 stycznia 2021 r. w  sprawie zamiaru 
likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie  § 3 otrzymuje brzmienie : 

„§ 3. Dzieciom oddziałów przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej w Gronowie 
zapewnia się możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych 
działających w Gronowie utworzonych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób określony w art. 63 ust.1 
Statutu Gminy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie

Po podjęciu uchwały Nr XXVI/365/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie trwały dalsze konsultacje mające na celu sprawne
przeprowadzenie procesu likwidacji szkoły. W ich wyniku uznano, że lepszym rozwiązaniem
organizacyjnym będzie przyjęcie, że oddziały przedszkolne działające przy Szkole Podstawowej
w Gronowie staną się oddziałami przedszkolnymi działającymi w Gronowie przy Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Grębocinie. Rozwiązanie takie nie powoduje, żadnej zmiany z punktu widzenia dzieci
uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, będą one uczestniczyły w zajęciach w dotychczasowej
lokalizacji.

Ponadto do urzędu wpłynęło pismo z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2021 r.
(załącznik do uzasadnienia uchwały) z prośbą o dodatkowe informacje uzupełniające do złożonego przez
organ prowadzący wniosku o zaopiniowanie zamiaru likwidacji szkoły. Udzielono następujących wyjaśnień
:

Ad 1. Do wszystkich rodziców uczniów SP Gronowo oraz rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych,
w dniach 26 i 28 stycznia 2021, wysłano zawiadomienia (za potwierdzeniem odbioru) o zamiarze likwidacji
szkoły wraz z kopią uchwały intencyjnej. Oddzielne pisma, o tej samej treści, otrzymało Prezydium Rady
Rodziców. Treść pisma przekazuję w załączeniu. Ze 128 wysłanych zawiadomień na dziś skuteczne
dostarczono 125 pism. Do dnia 28 lutego 2021 r. obowiązek, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, zostanie spełniony.

Ad 2.W poniższej tabeli przedstawiono dane demograficzne

Ilość urodzeń w poszczególnych rocznikach

Urodzenia Gronowo Gronówko Brzeźno
Potencjalna
ilość dzieci

Faktyczna
ilość dzieci w
SP Gronowo

Obecna klasa

2006 10 0 5 15 6 VIII

2007 13 2 4 19 0 VII

2008 7 1 7 15 8 VI

2009 9 0 2 11 7 V

2010 7 2 4 13 0 IV

2011 7 0 4 11 0 III

2012 6 4 2 12 6 II

2013 6 3 1 10 0 I

Łączna ilość dzieci w klasach I-VIII 106 27

Urodzenia Gronowo Gronówko Brzeźno
Potencjalna
ilość dzieci

Faktyczna
ilość dzieci w
SP Gronowo

Obecna klasa

2014 9 4 3 16 - -

2015 10 1 3 14 - -

2016 6 2 3 11 - -

2017 9 2 2 13 - -

2018 12 1 2 15 - -

2019 11 1 3 15 - -

2020 8 2 1 11 - -

Na uwagę zasługuje fakt, że w obecnym roku szkolnym do Szkoły Podstawowej w Gronowie powinno
uczęszczać łącznie 106 uczniów mieszkających w miejscowościach leżących w granicach obwodu SP
Gronowo. Z danych tych wynika więc, że z możliwości nauki w SP w Gronowie korzysta zaledwie 25 %
wszystkich objętych obowiązkiem szkolnym dzieci przypisanych do tego obwodu.

W poniższej tabeli prezentujemy dane demograficzne pokazujące spadek liczby ludności
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w poszczególnych miejscowościach. W 2006 roku w obwodzie zamieszkiwało 1332 mieszkańców a na
koniec 2020 roku już tylko 1252.

Liczba osób zameldowanych w obrębie Szkoły Podstawowej Gronowo

Rok
Gronowo Gronówko Brzeźno Razem okręg

meldunek +/- meldunek +/- meldunek +/- meldunek +/-

2006 830 - 142 - 360 - 1 332 -

2007 830 0 141 -1 361 1 1 331 -1

2008 823 -7 145 4 369 8 1 334 3

2009 832 9 144 -1 364 -5 1 348 14

2010 824 -8 138 -6 358 -6 1 306 -42

2011 835 11 136 -2 361 3 1 341 35

2012 837 2 135 -1 364 3 1 337 -4

2013 824 -13 135 0 364 0 1 310 -27

2014 814 -10 138 3 367 3 1 312 2

2015 805 -9 142 4 364 -3 1 306 -6

2016 801 -4 142 0 360 -4 1 299 -7

2017 795 -6 147 5 349 -11 1 290 -9

2018 784 -11 142 -5 350 1 1 260 -30

2019 777 -7 137 -5 355 5 1 257 -3

2020 771 -6 138 1 348 -7 1 252 -5

Ad 3. Prognoza na lata przyszłe dotyczące liczby uczniów Szkoły Podstawowej w Gronowie

Liczba urodzeń w poszczególnych latach

Rok Gronowo Gronówko Brzeźno
Potencjalna liczba dzieci w klasie
I

2014 9 4 3 16

2015 10 1 3 14

2016 6 2 3 11

2017 9 2 2 13

2018 12 1 2 15

2019 11 1 3 15

2020 8 2 1 11

W prognozie należy odnotować aspekty społeczne. Od lat żadne dziecko z Gronówka nie zasiliło szkoły
w Gronowie i ciężko prognozować, że ten trend się odmieni. Jest to zaszłość historyczna, ponieważ dzieci
z tej miejscowości administracyjnie przynależały do SP w Turznie i tak też w mentalności rodziców
pozostaje do dziś. Ponadto należy zauważyć, że ok 70% rodziców z obwodu Szkoły Podstawowej
w Gronowie posyła swoje dzieci do innych szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Lubicz jak i poza nią.
W związku z tym prognozuje się, że w latach 2021-2023 ilość potencjalnych pierwszoklasistów
nie przekroczy 5 dzieci.

Ad 4. Przeniesienie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gronowe do Szkoły Podstawowej w Grębocinie
nie wpłynie na współczynnik zmianowości, który pozostanie na dotychczasowym poziomie - dla edukacji
wczesnoszkolnej, tj. 2, dla klas IV-VIII współczynnik ten wynosi 1,5.

Odnosząc się do warunków edukacji i pobytu uczniów w szkole organ prowadzący zapewni uczniom
bardziej korzystne warunki nauczania i opieki w Szkole Podstawowej w Grębocinie. Szkoła ta posiada dwie
świetlice szkolne będące wydzielonymi do tego celu pomieszczeniami, w których zapewnia się opiekę
uczniom oczekującym na poranne lekcje oraz popołudniowy transport do domu. Ponadto klasopracownie
w tej szkole są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, umożliwiające uczniom w klasach VI-
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VIII doświadczalne poszerzanie wiedzy teoretycznej.

Ad 5. Gmina jako organ prowadzący, organizuje transport dzieci do wszystkich szkół podstawowych
zlokalizowanych na swoim terenie. Firma, realizująca to zadanie od ponad 20 lat, dysponuje taborem
w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości, spełniającym wysokie standardy dotyczące bezpiecznego
dowozu dzieci do szkół. W roku szkolnym 2020/2021 z obwodu Szkoły Podstawowej w Gronowie do
Szkoły Podstawowej w Grębocinie dowożonych jest 25 dzieci. Dzieci te zabierane są z przystanku
zbiorczego mieszczącego się przy szkole w Gronowie. Odległość pomiędzy szkołami podstawowymi
w Gronowie a Grębocinie, liczona po trasie autobusu szkolnego, wynosi 19 km (w tym trasa z Brzeźna do
Grębocina to dystans 15 km), natomiast czas przejazdu zajmować będzie około 25 minut. Ewentualne
przejście uczniów z likwidowanej szkoły w Gronowie do szkoły w Grębocinie nie zmieni bezpieczeństwa
uczniów i warunków ich dowozu.

Ad 6. W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Gronowie zatrudnionych jest łącznie
27 nauczycieli, z czego 5 w dwóch oddziałach przedszkolnych, a 22 w oddziałach szkolnych.

Z 22 osób jedna przebywa na rocznym urlopie zdrowotnym (nauczyciel wychowania fizycznego), jedna
na długotrwałym zwolnieniu lekarskim - świadczeniu rehabilitacyjnym (nauczyciel matematyki
i informatyki), a jedna na urlopie wychowawczym (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej).

Na łączną liczbę 22 osób 7 nauczycieli ma umowy na czas nieokreślony, z czego 2 to nauczyciele
kontraktowi a 5 to nauczyciele mianowani.

Po analizie arkuszy organizacyjnych roku szkolnego 2020/2021 na chwilę obecną możemy zaproponować
pracę w innych szkołach na terenie gminy dla nauczyciela matematyki oraz osoby uczącej przedmiotów
biologia/geografia/przyroda. Pozostałe etaty tzn. edukacja wczesnoszkolna, język polski, wychowanie
fizyczne, religia oraz biblioteka będą brane pod uwagę podczas tworzenia arkuszy organizacyjnych szkół na
rok 2021/2022, w kwietniu br.

Ad 7. W styczniu 2020 roku organ prowadzący po raz pierwszy podjął próbę konsultacji społecznych
zarówno z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Gronowie, dyrektorem i gronem pedagogicznym jak
i lokalną społecznością. W pierwszej kolejności na zebraniu, które odbyło się w szkole w Gronowie wójt
przedstawił trudną sytuację demograficzną tej placówki oraz odniósł się do chęci dokonania zmian
organizacyjnych i strukturalnych.

Wójt zaproponował rodzicom założenie stowarzyszenia, które miałoby stać się organem prowadzącym
szkołę, przy wsparciu urzędu gminy oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Lubiczu. Inną koncepcją prezentowaną na powyższym oraz kolejnym zebraniu, które odbyło się w lutym
2020 r., (protokoły z zebrań znajdują się w załączeniu do niniejszego pisma) było pozostawienie w Szkole
w Gronowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I-IV, natomiast oddziały klasowe V-VIII miałyby zostać
przeniesione do Szkoły Podstawowej w Grębocinie.

Podczas obu zebrań rodzice mieli możliwość bezpośredniej reakcji na prezentowane zmiany i dyskusji
z radnymi, wójtem i przedstawicielami urzędu gminy. Rodzice nie godząc się na żaden z przestawionych
scenariuszy działania zobligowali się do osobistego podjęcia rozmów z mieszkańcami z obwodu
posiadającymi dzieci w wieku szkolnym, by zapisywali swoje dzieci do szkoły w Gronowie a nie do innych
gminnych szkół lub do gminy ościennej.

Ponadto radni reprezentujący mieszkańców z miejscowości będących w obwodzie Szkoły Podstawowej
w Gronowie przeprowadzili akcję informacyjną i zachęcającą do zapisywania dzieci do tej szkoły.

Wszelkie działania zmierzające do zwiększenia liczby uczniów w SP w Gronowie nie odniosły
zamierzonego rezultatu. Szkoła z roku na rok ma coraz mniej uczniów, a także oddziałów, co nie wpływa
pozytywnie na nabywanie kompetencji społecznych uczniów oraz ich socjalizację.

Pozytywnym natomiast stał się fakt utworzenia we wrześniu 2020 roku 2 oddziałów przedszkolnych
w tejże szkole, w której rodzice przedszkolaków docenili jej kameralny charakter, spokojne otoczenie oraz
teren do zabawy. Utworzenie przedszkola utwierdziło organ prowadzący w przekonaniu, że zmiany
pomimo, iż są obarczone negatywnymi emocjami mogą prowadzić do najlepszych rozwiązań dla dobra
lokalnej społeczności.

W zakresie kwestii poruszanych w pismach do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, które
były poruszane na publicznych gminnych zebraniach w rodzicami:

Ad 1. Na zebraniu z rodzicami w 2020 roku przedstawione zostały dane demograficzne z Urzędu Stanu
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Cywilnego UG Lubicz odnośnie do rocznika 2013 z obwodu SP w Gronowie. Wynikało z nich, że obwód
szkoły zamieszkuje 10 dzieci. W trakcie ogłoszonego naboru na rok szkolny 2020/2021 wnioski do klasy
I złożyło 7 rodziców. Kierując się chęcią utworzenia klasy I przekazano Dyrektorowi Szkoły wytyczne
w sprawie organizacji roku szkolnego dostosowane do danych demograficznych. Na żadnym z zebrań
nie warunkowano utworzenia klasy pierwszej od ilości dzieci.

W czerwcu 2020 r. wszyscy rodzice potencjalnych pierwszoklasistów zrezygnowali z edukacji swoich
dzieci w SP w Gronowie, w efekcie czego klasa I nie została utworzona.

Ad 2. Organ prowadzący nie uzależniał dalszego funkcjonowania szkoły od pozyskania jak największej
liczby oddziałów przedszkolnych. Od samego początku proponowano na wstępie 2 oddziały dla dzieci 5 i 6
letnich oraz 3 i 4 letnich. Odnoszono się jedynie do zwiększenia ilości oddziałów przedszkolnych
w zależności od ilości chętnych dzieci.

Ad 3. Organ prowadzący zapewnia rodziców, iż uczniowie po przeniesieniu do szkoły w Grębocinie będą
nadal razem w tej samej klasie.

Ad 4.W roku szkolnym 2019/2020 podczas pierwszego spotkania rodzice klasy VII (obecnej klasy VIII)
prosili, by pozwolić ich dzieciom dokończyć edukację w szkole w Gronowie, by nie przenosić ich
w ostatniej klasie do nowej szkoły i taką deklaracje otrzymali. Uczniowie ci realizują na chwilę obecną
edukację w ostatniej klasie Szkoły Podstawowej w Gronowie. Pozostali rodzice oczekiwali pisemnej
deklaracji, że szkoła przez kolejne lata nie będzie zlikwidowana. Takie zapewnienie w stosunku do
rodziców nie zostało złożone.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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