
Uchwała Nr XXVIII/206/2005 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 28 kwietnia 2005 roku 

 

w sprawie: 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  

(Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591  

z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rada 

Miejska w Karczewie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Z dniem 31 sierpnia 2005 roku likwiduje się Filię Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu wchodzącej  

w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim. 

§ 2 

1 Mienie ruchome likwidowanej Filii Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu przeznacza się na 

doposażenie istniejących placówek lub wyposażenie nowo powstałych na terenie Gminy Karczew. 

2 Zapewnia się dzieciom możliwość korzystania ze Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim 

oraz innych szkół na terenie Gminy Karczew. 

§ 3 

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały stanowi opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty  

w Warszawie. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia  

 1 września 2005 roku. 

 

 

 

     

    



 Przewodniczący 

                                                                                              Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

                                                                                       mgr inż. Waldemar Pawlik 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 Wyra¿ona w projekcie uchwa³y likwidacja Filii Szko³y Podstawowej w Nadbrze¿u 

podyktowana jest: 

przeprowadzona analiz¹ demograficzn¹ na terenie placówki oraz wszystkich pozosta³ych placówek 

oœwiatowych w Karczewie (w za³¹czeniu). 

 Z uwagi na bardzo z³e wyniki demograficzne Gminy Karczew oraz zbyt du¿e obci¹¿enie 

finansowe Gminy stwierdzamy: 

Filia w/w szko³y mieœci siê w budynku, który mo¿e przyj¹æ ok. 100 uczniów. W roku szkolnym 

2004/2005 uczy siê w nim 56 uczniów: 

  liczba miejsc statutowych 90 

  liczba dzieci w placówce 56  

z tendencj¹ malej¹c¹ (w za³¹czeniu: przewidywana liczba uczniów szkó³ Gminy Karczew     w latach 

2004-2011). 

Nale¿y jednoczeœnie zauwa¿yæ, i¿ w: 

 

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 

 

Pog³êbiaj¹cy siê spadek liczby uczniów, a za tym wysokie koszty utrzymania placówki, które 

wi¹¿¹ siê brakiem mo¿liwoœci doposa¿enia finansowego szko³y, ze strony Gminy, zmusza nas do 

podjêcia niepopularnych decyzji. 

Przypadaj¹ca subwencja dla Filii Szko³y Podstawowej w Nadbrze¿u wynosi:                     240 

866,56 z³  

natomiast 

koszt utrzymania placówki za 2004 rok wyniós³: 469 814,00 z³ /bez ZFŒS/ 

a wiêc: koszt utrzymania 1 dziecka w Filii Szko³y Podstawowej w Nadbrze¿u wynosi:                     8 

389,54 z³. 

1. Kurator Oœwiaty wyda³ pozytywn¹ opiniê w sprawie zamiaru likwidacji przez Radê Miejsk¹  

w Karczewie Filii Szko³y Podstawowej w Nadbrze¿u podporz¹dkowanej organizacyjnie Szkole 

Podstawowej w Otwocku Wielkim (w za³¹czeniu) 

 wyra¿aj¹c Nasz¹ troskê o uczniów w w/w placówce proponujemy rozwi¹zanie: 

2. Placówka pracowaæ bêdzie w systemie 1-no zmianowym. 

3. Uczniowie z likwidowanej szko³y przejd¹ ca³ymi klasami do klas Szko³y Podstawowej  

w Otwocku Wielkim 

4. Szko³a Podstawowa w Otwocku Wielkim, która przejmie dzieci z Nadbrze¿a jest równie¿ 

szko³¹ 6-cio oddzia³ow¹ z liczb¹ dzieci 78, a mo¿e przyj¹æ ok. 200 dzieci. 

5. Liczba dzieci w poszczególnych oddzia³ach po przejêciu dzieci z filii bêdzie wynosi³a: 

kl. II   – 24 uczniów 

kl. III  – 21 uczniów 

kl. IV  – 21 uczniów 

kl. V   -  22 uczniów 

kl. VI  – 24 uczniów 



2. Nauczyciele zatrudnieni w Filii Szko³y Podstawowej w Nadbrze¿u w miarê mo¿liwoœci 

znajd¹ zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim /na miejsce nauczycieli 

przechodz¹cych na emeryturê/ lub zostanie rozwi¹zany stosunek pracy wraz z nale¿n¹ odpraw¹. 

3. Pozosta³ym pracownikom bêdziemy zabezpieczaæ miejsca pracy na miejsca wakatów  

w pozosta³ych placówkach lub rozwi¹zywaæ stosunki pracy. 

4. Zmianie ulega obwód Szko³y w Otwocku Wielkim powiêkszony o obwód szko³y w 

Nadbrze¿u. 

5. Wszystkim dzieciom z likwidowanej placówki gwarantujemy dowóz do szko³y w Otwocku 

Wielkim wraz z opiek¹ organizowan¹ przez Gminê Karczew. 

6. Mienie ruchome likwidowanej Filii Szko³y Podstawowej w Nadbrze¿u przeznacza siê na 

doposa¿enie istniej¹cych placówek lub wyposa¿enie nowopowsta³ych na terenie Gminy Karczew.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


