
 

Uchwała Nr XXV/193/2005 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 15 lutego 2005 roku 

 

w sprawie: zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim      

                  a w nim: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim 

                                Gminnego Przedszkola 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim   

a w nim:  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim 

                          Gminnego Przedszkola w Otwocku Wielkim 

           z dniem 31 sierpnia 2005 roku. 

2 Likwidacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim może nastąpić po: 

a. uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty; 

b. zapewnieniu dzieciom możliwości korzystania z innych szkół i przedszkoli na 

terenie Gminy Karczew.                                                                                   

      3. Mienie ruchome likwidowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku          

          Wielkim  przeznacza się na doposażenie placówek oświatowych Gminy Karczew. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 Przewodniczący 

                                                                                                   Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

                                                                                                      mgr inż. Waldemar Pawlik 



UZASADNIENIE 

 

DOTYCZY:  zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim oraz   

                     Szkoły Podstawowej w Glinkach oraz przejęcia uczniów z filii Szkoły   

                     Podstawowej w Nadbrzeżu (z której to uczniowie mieli przejść do Otwocka   

                     Wielkiego wyrażonej zamiarem likwidacji uchwałą Nr XXIV/191/2005   

                     Rady Miejskiej w Karczewie).  

 

 W świetle tych zmian: 

wszelkie zadania z tytułu zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku 

Wielkim oraz Szkoły Podstawowej w Glinkach jak również wcześniej podjętą uchwałą          

o zamiarze likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu, przejmie Zespół Szkolno-

Przedszkolny     w Sobiekursku. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku jest szkołą położoną centralnie na terenach 

wiejskich Gminy Karczew. 

 Z uwagi na malejącą liczbę uczniów w placówkach (demografia w załączeniu),             

pozamykane sale lekcyjne w placówkach, a co za tym idzie, duże koszty utrzymania 

placówek, jesteśmy zmuszeni ze względów ekonomicznych wybrać optymalne, najbardziej 

przyjazne dziecku  rozwiązanie i przenieść uczniów do szkoły i przedszkola w Sobiekursku. 

 Szkoła Podstawowa w Sobiekursku ma w swoim posiadaniu: 

  10 sal lekcyjnych, w tym: 

   sala gimnastyczna 

   sala komputerowa – 12 komputerów 

   świetlica 

   oraz biblioteka 

   harcówka 

   kuchnia - ok. 70 obiadów 

 

Szkoła może przyjąć ok. 300 uczniów na jedną zmianę. 

 

 Po przejęciu uczniów z pozostałych szkół wiejskich: z Otwocka Wielkiego,                 

z Nadbrzeża i z Glinek, do szkoły będzie chodziło (na podstawie arkusza organizacyjnego): 

  412  uczniów 

  w 16 oddziałach 

  średnia liczba uczniów w oddziale ok. 25 

  liczba etatów nauczycielskich 27,4 



 

Klasy Sobiekursk Otwock 

Wielki 

Nadbrzeż Glinki Razem 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny:    

Szkoła Podstawowa               

w Sobiekursku 

Oddziały 

„0” 17 13 8 15 53 2 

I 17 10 6 20 53 2 

 II 22 14 10 11 57 2 

III 28 9 12 16 65 3 

IV 23 10 11 15 59 2 

V 30 13 9 14 66 3 

VI 17 17 7 18 59 2 

Razem 

(bez kl. „0”) 

137 73 55 94 359 14 

Razem 

(z kl. „0”) 

154 86 63 109 412 16 

 

o 243 uczniów więcej będzie uczyło się w : 

16 oddziałach, o 7 oddziałów więcej niż obecnie. 

 

Zabezpieczmy miejsca dla wszystkich uczniów z w/w placówek oraz zabezpieczamy dobre 

warunki pracy i nauki. Praca w szkole będzie odbywała się na ok. 1,5 zmiany tj. do ok. 

godziny 17.00. 

 

W liczbie etatów 27,4 uwzględniamy: 

 1 dyrektora 

 1 doradcę metodycznego 

 1 świetlicę 

 1 bibliotekę 

 1 pedagoga 

pozostaje 22,4 etatu nauczycieli. 

Z liczby 22,4 etatu nauczycieli znajdzie zatrudnienie w szkole w Sobiekursku oraz z uwagi na 

większą liczbę oddziałów zwiększymy o etat v-ce dyrektora. 

 Reasumując: z 31,03 etatów likwidowanych placówek, w Szkole Podstawowej            

w Sobiekursku znajdzie zatrudnienie ok. 11,5 etatu nauczycieli, czyli 19,8 etatu ulegnie 

likwidacji i z tego tytułu należne będą nauczycielom stosowne odprawy w zależności  od 

długości zatrudnienia.  

 
9 oddz. 
naucz. 

zintegr. 



Dla 10 etatów pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Sobiekursku, nie 

widzimy potrzeby dokonywania zamian. 

 

FINANSE 

1. Subwencja na dziś /Szkoła Podstawowa w Sobiekursku/ 

 dla 169 uczniów to 685 218,44 zł 

2. Przewidywana subwencja dla 359 uczniów od 1 września 2005 roku 

 to ok. 1 400 000,00 zł 

3. Całkowity koszt utrzymania placówki to: 

   ok.     963 000,00 zł (wraz z pracownikami administracji i obsługi) /stan na dziś/ bez ZFŚS 

 + ok.     440 000,00 zł (dodatkowe etaty) 

RAZEM ok. 1 403 000,00 zł 

 

 Przy dokonaniu tej reorganizacji placówek i centralnym położeniu szkoły dla 

wszystkich uczniów, szacujemy zmniejszenie kosztów dowozu o ok. 80 000,00 zł przy 

całkowitym zabezpieczeniu dowozu dzieci z obecnych szkół wiejskich do szkoły                   

w Sobiekursku (zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty). 

 

LIKWIDACJA PRZEDSZKOLA W OTWOCKU WIELKIM 

 Na dzień dzisiejszy do przedszkola w Sobiekursku uczęszcza 25 dzieci. Do 

przedszkola w Otwocku Wielkim uczęszcza 30 dzieci, w tym 10 dzieci kl. „0” i 4 dzieci       

kl. „0” z Nadbrzeża oraz 25 dzieci z przedszkola w Sobiekursku i dla tych dzieci 

zabezpieczamy miejsca w kl. I Szkoły Podstawowej w Sobiekursku. 

Dla dzieci przedszkolnych uruchomimy 2-gi oddział w przedszkolu w Sobiekursku, który 

obejmie wszystkie dzieci tj. ok. 25,  a dla dzieci kl. „0” drugi oddział przy Szkole 

Podstawowej. A więc przedszkole będzie przedszkolem 2 oddziałowym z liczbą dzieci         

ok. 50, a uczniowie kl. „0” będą spełniali przygotowanie do nauki  w 2 oddziałach kl. „0” 

szkoły w Sobiekursku.   

 

Koszt utrzymania przedszkola w Sobiekursku to ok. 220 000,00 zł. 

 

Razem koszt utrzymania szkoły i przedszkola w Sobiekursku to ok. 1 600 000,00 zł. 

 

Do tej pory koszt utrzymania wszystkich szkół wiejskich (bez przedszkola) to                       

ok. 2 671 811,00 zł /bez ZFŚS/. 


