
Uchwała Nr XXIV/191/2005 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 4 lutego 2005 roku 

 

 

w sprawie: zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu  

wchodzącej w skład Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  

w Otwocku Wielkim  

 

 

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 

systemie oświaty (tekst  jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z  

późniejszymi  zmianami)  w  związku z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h ustawy z dnia   

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku  

Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Karczewie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wyraża się zamiar likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu 

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku 

Wielkim z  dniem  31 sierpnia 2005 roku. 

2. Likwidacja Filii Szkoły Podstawowej może nastąpić po: 

a. uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty; 

b. zapewnieniu dzieciom możliwości korzystania z innych szkół na 

terenie Gminy Karczew. 

3. Mienie ruchome likwidowanej Filii Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu  

przeznacza się na doposażenie istniejących placówek lub wyposażenie 

nowopowstałych na terenie Gminy Karczew. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 Wyrażony w projekcie uchwały zamiar likwidacji Filii Szkoły Podstawowej                

w Nadbrzeżu podyktowany jest: 

przeprowadzoną analizą demograficzną na terenie placówki oraz wszystkich pozostałych 

placówek oświatowych w Karczewie (w załączeniu). 

 Z uwagi na bardzo złe wyniki demograficzne Gminy Karczew oraz zbyt duże 

obciążenie finansowe Gminy stwierdzamy: 

Filia w/w szkoły mieści się w budynku, który może przyjąć ok. 100 uczniów. W roku 

szkolnym 2004/2005 uczy się w niej 56 uczniów: 

  liczba miejsc statutowych 90 

  liczba dzieci w placówce 56  

z tendencją malejącą (w załączeniu: przewidywana liczba uczniów szkół Gminy Karczew     

w latach 2004-2011). 

 

Należy jednocześnie zauważyć, iż w Filii Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu, będzie: 

 

Klasa rok 2005 

l. uczniów 

rok 2006 

l. uczniów 

rok 2007 

l. uczniów 

rok 2008 

l. uczniów 

rok 2009 

l. uczniów 

rok 2010 

l. uczniów 

I 6 8 3 12 6 6 

II 6 6 8 3 12 6 

III 12 6 6 8 3 12 

IV 11 12 6 6 8 3 

V 9 11 12 6 6 8 

VI 7 9 11 12 6 6 

Razem 51 52 46 47 41 41 

 

Pogłębiający się spadek liczby uczniów, a za tym, bardzo wysokie koszty utrzymania 

placówki , które wiążą się brakiem możliwości doposażenia finansowego szkoły, ze strony 

Gminy, zmusza nas do podjęcia niepopularnych decyzji. 

 



 

Przypadająca subwencja dla Filii Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu wynosi:           

240 866,56 zł  

natomiast 

koszt utrzymania placówki za 2004 rok wyniósł: 469 814,00 zł    / bez ZFŚS/ 

a więc: koszt utrzymania 1 dziecka w Filii Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu wynosi: 

8 389,54 zł 

 

 Wyrażając Naszą troskę o uczniów likwidowanej placówki proponujemy rozwiązanie: 

1. uczniowie z likwidowanej szkoły przejdą całymi klasami do klas Szkoły Podstawowej 

w Otwocku Wielkim  

2. Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim, która przejmie dzieci z Nadbrzeża jest 

również szkołą  6-cio oddziałową z liczbą dzieci 78, a może przyjąć ok. 200 dzieci. 

3. liczba dzieci w poszczególnych oddziałach po przejęciu dzieci z filii będzie wynosiła: 

kl. II  - 24 uczniów 

kl. III - 21 uczniów 

kl. IV - 21 uczniów 

kl. V  - 22 uczniów 

kl. VI - 24 uczniów 

4. nauczyciele zatrudnieni w Filii Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu w miarę 

możliwości znajdą zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim /na 

miejsce nauczycieli przechodzących na emeryturę/  lub zostanie rozwiązany stosunek 

pracy wraz z należną odprawą. 

5. pozostałym pracownikom będziemy zabezpieczać miejsca pracy na miejsca wakatów 

w pozostałych placówkach lub rozwiązywać stosunki pracy wraz z należną odprawą. 

6. po ewentualnym przyjęciu uchwały w sprawie likwidacji filii szkoły w Nadbrzeżu 

przez Radę Miejską, zmieniony zostanie obwód Szkoły w Otwocku Wielkim 

powiększony o obwód szkoły w Nadbrzeżu. 

7. wszystkim dzieciom z likwidowanej placówki gwarantujemy dowóz do szkoły           

w Otwocku Wielkim wraz z opieką organizowaną przez Gminę Karczew.  

8. mienie ruchome likwidowanej Filii Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu przeznacza się 

na doposażenie istniejących placówek lub wyposażenie nowopowstałych na terenie 

Gminy Karczew. 

 



 

 

Przewodniczący 

                                                                                              Rady  Miejskiej  w  Karczewie

                                              mgr inż. Waldemar Pawlik 

 

          

 

 

 

 

 

 


