
Uzasadnienie do projektu uchwały

Zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
910)  organ prowadzący  w przypadkach uzasadnionych  miejscowymi  warunkami  może  tworzyć
szkoły filialne, które są podporządkowane organizacyjnie szkole podstawowej. 

Natomiast na podstawie art. 89 ust. 1, 3 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. 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. 

Organ prowadzący zobligowany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanego
przekształcenia, zawiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz
organ wykonawczy jednostki  samorządu terytorialnego właściwej  do prowadzenia szkół danego
typu. 

Procedura  przekształcenia  z  dniem  31  sierpnia  2021  r.  Szkoły  Podstawowej  im.  ks.  Jana
Twardowskiego w Kaznowie w Filię Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim
rozpoczyna się  od podjęcia  uchwały intencyjnej,  wyrażającej  zamiar  przekształcenia  tej  szkoły.
Uchwała ta jednocześnie zobowiązuje i upoważnia Burmistrza Ostrowa Lubelskiego do dokonania
niezbędnych czynności do przeprowadzenia procesu przekształcenia przewidzianych w art. 89 ust.
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. 

Podstawą prawną projektu uchwały jest również art. 95 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym w
przypadkach  uzasadnionych  miejscowymi  warunkami,  mogą  być  tworzone  szkoły  podstawowe
filialne obejmujące strukturą organizacyjną klasy I-III.

Wobec  powyższego  zawiadomienie  podmiotów  wymienionych  wyżej  o  zamiarze
przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  im.  ks.  Jana  Twardowskiego  w  Kaznowie  nastąpi  na
podstawie niniejszej uchwały w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2021 r. 

Celem przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kaznowie jest konieczność dostosowania sieci
szkół i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Ostrów Lubelski do realnych
potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związaną z tym racjonalizacją
ponoszonych kosztów na zadania oświatowe.  

Uchwała  o  zamiarze  przekształcenia  jest  uchwałą  intencyjną  (celowościową),  pozwala  na
rozpoczęcie  procedury  informowania  zainteresowanych  stron  oraz  opiniowania  i  uzgadniania
stanowisk.  

Poniżej  przedstawiono  merytoryczne  argumenty  w  oparciu  o  fakty  uzasadniające
i udowadniające słuszność podjętej decyzji. 

1. Zasadność przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego  
w Kaznowie

Propozycja przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie w
szkołę  filialną,  podległą  organizacyjnie  Szkole  Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II  w  Ostrowie
Lubelskim uzasadniona jest przede wszystkim warunkami demograficznymi i małą liczbą uczniów
w szkole, a także realizacją zadań zmierzających do poprawy jakości pracy placówek szkolnych
w gminie Ostrów Lubelski zarówno pod względem edukacyjnym jak i ekonomicznym. 

Szkoła  Podstawowa  im.  ks.  Jana  Twardowskiego  w  Kaznowie  jest  szkołą  o  strukturze
organizacyjnej klas I-VIII z oddziałem przedszkolnym. Aktualnie do szkoły uczęszcza 73 uczniów
w tym  32  dzieci  do  oddziału  przedszkolnego  w wieku  od  2,5  do  6  lat.   Obecnie  2  uczniów
z obwodu tej szkoły uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim. 
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Zajęcia  od  kilku  lat  prowadzone  są  w  klasach  łączonych.  Nauczanie  w  oddziałach
przedszkolnych oraz klasach I-III prowadzone jest metodą Marii Montessori.  

Liczbę uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie gminy Ostrów Lubelski  
w przeciągu ostatnich lat szkolnych przedstawia poniższa tabela:

Poniżej "0"
Klasa
"0"

Klasa
I

Klasa
II

Klasa
III

Klasa
IV

Klasa
V

Klasa
VI

Klasa
VII

Klasa
VIII

2017

Kaznów 14 3 1 8 6 8 9 11

Kolechowice 5 7 9 7 12 7 9 8

Rozkopaczew 30 19 14 16 20 13 12 17

Ostrów 0 0 13 20 35 18 26 28

Przedszkole 42 45 Nie dotyczy

2018

Kaznów 18 3 3 3 8 5 8 9 11

Kolechowice 14 1 8 9 8 12 7 9 8

Rozkopaczew 25 20 17 13 17 19 12 12 17

Ostrów 0 0 31 13 21 36 18 25 30

Przedszkole 64 25 Nie dotyczy

2019

Kaznów 21 4 4 3 1 8 5 8 9 11

Kolechowice 11 7 0 9 9 8 11 7 9 8

Rozkopaczew 25 16 22 16 12 17 19 12 12 16

Ostrów 0 0 21 32 13 19 36 18 25 30

Przedszkole 62 25 Nie dotyczy

2020

Kaznów 23 9 5 4 4 5 1 9 5 8

Kolechowice 16 9 5 8 0 9 9 8 11 7

Rozkopaczew 27 23 12 13 23 16 10 17 18 12

Ostrów 0 0 28 20 21 32 14 20 38 16

Przedszkole 60 23 Nie dotyczy

Poniższa tabela przedstawia demografię urodzeń w gminie Ostrów Lubelski wraz z podziałem
dzieci przypisanych do poszczególnych obwodów szkół.

Wiek Rocznik

Szkoła
Podstawowa
w Ostrowie
Lubelskim

Szkoła
Podstawowa
w Kaznowie

Szkoła
Podstawowa w
Kolechowicach

Szkoła
Podstawowa w
Rozkopaczewie

SUMA
rocznika

1 2020 23 4 9 16 52

2 2019 25 6 9 14 54

3 2018 25 6 9 18 58

4 2017 20 4 11 18 54

5 2016 29 5 8 14 58

6 2015 22 4 5 14 45

7 2014 22 9 10 13 54

8 2013 28 5 4 8 45

Przewiduje się, że liczba uczniów przypisanych do obwodu szkoły w kolejnych latach będzie
nadal kształtowała się na niskim poziomie. 
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2. Czynnik ekonomiczny

Trudna sytuacja demograficzna w gminie Ostrów Lubelski, przekładającą się na spadek liczby
uczniów  w  szkołach  i  oddziałach  klasowych  powoduje  zwiększenie  wydatków  związanych
z  prowadzeniem  gminnych  placówek  oświatowych. Z  prognoz  demograficznych  wynika,  
że w gminie Ostrów Lubelski rodzi się przeciętnie 53 dzieci rocznie, co wskazuje, że realizacja
procesu  nauczania  w  klasach  IV-VIII  może  odbywać  się  w  dwóch  lub  maksymalnie  trzech
oddziałach. Przy obecnie istniejącej sieci szkół w gminie prowadzone są 4 lub nawet 5 oddziałów
danej klasy. Optymalizacja sieci szkół pozwoli na zmniejszenie liczby oddziałów, a tym samym
ograniczenie kosztów realizacji zadań oświatowych. 

Z powodu małej  liczby uczniów, subwencja oświatowa i dotacja  przedszkolna nie pokrywa
kosztów funkcjonowania szkoły. Ponadto koszty te będą nadal wzrastać proporcjonalnie do wzrostu
płac. Będzie więc powiększać się kwota dofinansowania ze strony gminy na uzupełnienie różnicy
pomiędzy kosztami prowadzenia szkoły, a częścią subwencji  oświatowej odpowiadającej liczbie
uczniów uczęszczających do niej.

Obecnie  w  Szkole  Podstawowej  w  Kaznowie  zatrudnionych  jest  15  nauczycieli  na
8,46 etatów oraz  1 i  1/2 etatu obsługi (1 etat woźna i 1/2 etatu palacza), w tym 2 nauczycieli na
umowę  na  czas  określony  do  końca  roku  szkolnego.  W  bieżącym  roku  szkolnym  na  etat
nauczycielski przypada 9 dzieci. 

Ponadto trzech nauczycieli uzupełnia etat w szkole w Kaznowie w wymiarach: 9/18, 9/18, 3/18.
Koszty powyższych uzupełnień etatów generowane są z budżetu szkoły, w której zatrudniony jest
nauczyciel na umowę o pracę.

Konieczność  zatrudniania  nauczycieli  na  tak  niewielkie  części  etatu  wynika  z  braku
kwalifikacji do nauczania przedmiotów takich jak geografia, fizyka, biologia, chemia, doradztwo
zawodowe czy edukacja dla bezpieczeństwa wśród nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kaznowie. 

Zatrudnianie  kadry  nauczycielskiej  na poszczególne  godziny,  które  realizują  często  między
zajęciami w swojej macierzystej szkole, wymusza na dyrektorach szkół do układania planu lekcji
pod nauczyciela,  a  nie pod ucznia,  w taki  sposób, aby nauczyciel  miał  możliwość dojechać na
zajęcia do swojej szkoły. 

Organizacja  pracy  przekształconej  szkoły  przewidywać  będzie  zatrudnienie  nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej  oraz nauczycieli języka angielskiego, religii w wymiarze przewidzianym
w  planie  nauczania.  Dalsze  losy  zawodowe  pozostałych  zatrudnionych  nauczycieli  zostaną
rozstrzygnięte  na  etapie  opracowywania  arkuszy  organizacyjnych  szkół.  Niektórzy  nauczyciele
będą mieli możliwość skorzystania z uprawnień emerytalnych. 
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Koszty poniesione przez gminę na utrzymanie  Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Kaznowie w latach 2017 - 2020 przedstawia poniższa tabela:

Rok
Dotacja

przedszkolna Subwencja

Roczny koszt
utrzymania

uczniów
subwencyjnych

(„0” – VIII)
Liczba dzieci

subwencyjnych*

Średni koszt
utrzymania 

1 dziecka

Wkład
własny
gminy

2017
18 732,00 484 916,00 650 330,00 46 14 137,61 249 364,00

2018
24 660,00 436 292,00 610 296,00 50 12 205,92 246 081,00

2019
29 463,00 576 573,00 795 944,00 53 15 017,81 297 324,00

2020
35 864,50 549 517,20 764 946,00 48 15 936,38 311 834,00

* liczba dzieci jest zgodna z danymi wykazanymi w SIO według stanu na 30 września.

Roczny koszt utrzymania Szkoły Podstawowej w Kaznowie wraz z oddziałem przedszkolnym
w roku 2020 wyniósł  861 351,50 zł, z czego 311 834,00 zł to środki własne gminy. Średni koszt
utrzymania  1  dziecka  w  szkole  (ucznia  klas  „0”  -  VIII) wyniósł  15 936,38  zł. 
W kosztach utrzymania placówki wydatki osobowe w roku 2020 stanowiły 89,32 %. W 2019 roku
roczny koszt utrzymania szkoły to kwota  873 897,00 zł, z czego  296 616,00 zł to środki własne
gminy. Średni koszt utrzymania 1 dziecka w szkole (ucznia klas „0” - VIII) wyniósł 14 955,55 zł.
W  powyższych  kosztach  zostały  uwzględnione  wydatki  na  utrzymanie  budynku  oraz
wynagrodzenia pracowników obsługi i nauczycieli uczących w klasach „0”-VIII. Odliczone zostały
otrzymane dotacje,  tj.  przedszkolna, podręcznikowa, dodatkowa rezerwa celowa, projekty unijne
oraz  inne  pozyskane  z  zewnątrz  środki  finansowe.  Do  kwoty  wkładu  własnego  gminy  zostały
doliczone koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych.

Niższe  koszty  utrzymania  szkoły  w  2020  r.  nie  są  do  końca  adekwatne,  ponieważ  
w czasie trwania pandemii nauka odbywała się w systemie zdalnym. 

Propozycja  przekształcenia  szkoły  wraz  z  obniżeniem  stopnia  organizacyjnego  Szkoły
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie w szkołę filialną o strukturze z klasami I-III
i  oddziałem  przedszkolnym  jest  rozwiązaniem  kompromisowym  między  możliwościami
finansowymi  gminy,  warunkami  demograficznymi  a  oczekiwaniami  społecznymi.  Umożliwi
obniżenie  kosztów  utrzymania  szkół.  Pozwoli  na  bardziej  racjonalne  wykorzystanie  środków
publicznych  oraz  będzie  optymalne  ze  względów  społecznych;  pozostanie  szkoła,  w  której
najmłodsze dzieci nadal będą korzystać z edukacji w miejscu zamieszkania. Zachowane zostanie
imię  szkoły  i  sztandar.  Placówka  nadal  będzie  stanowić  ośrodek  życia  kulturalnego  dla
mieszkańców wsi.

Mając  świadomość  istniejących  uwarunkowań  społeczno  –  gospodarczych  i  konsekwencji
przemian demograficznych, jako czynnika makrospołecznego, który ma bezpośrednie przełożenie
na  funkcjonowanie  samorządu,  w  tym  również  planowanie  budżetu  gminy,  wdrożenie  zmian
w zakresie racjonalizacji wydatków na oświatę w gminie Ostrów Lubelski jest niezbędne. Należy
przy tym wziąć pod uwagę fakt,  że koszty osobowe, stanowią ok. 90 % wszystkich wydatków
szkół. 

Racjonalizacja wydatków oświatowych podyktowana jest możliwościami budżetowymi gminy,
która  wiąże  się  z  przestrzeganiem  właściwej  organizacji  pracy  poszczególnych  placówek
oświatowych oraz dostosowywania jej do zmieniających się warunków funkcjonowania. 

Spadek  przyrostu  naturalnego  oraz  zmniejszający  się  współczynnik  dzietności  skutkują
zmianami w strukturze społecznej, a co się z tym wiąże - co roku naukę podejmuje coraz mniejsza
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liczba uczniów, a zasoby kadrowe i instytucjonalne nie maleją w stosunku do zmniejszającej się
liczby uczniów. 

3. Jakość  i  poziom  nauczania  w  Szkole  Podstawowej  im.  ks.  Jana  Twardowskiego  
w Kaznowie 

Poniżej  przedstawiono  wyniki  egzaminu  ósmoklasistów  z  bieżącego  roku  szkolnego  
w ujęciu tabelarycznym. 

Egzamin ten został przeprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019. Jego celem
było  sprawdzenie  poziomu  nabytych  wiadomości  i  umiejętności  określonych  w  podstawie
programowej  kształcenia  ogólnego  w  odniesieniu  do  wybranych  przedmiotów   nauczanych  
w klasach I–VIII.

Na  uwagę  zasługuje  wynik  egzaminu  ósmoklasisty  osiągnięty  przez  uczniów  Szkoły
Podstawowej w Kaznowie pomimo zaledwie  8 zdających uczniów w klasie.  W roku szkolnym
2019/2020 uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaznowie z j. polskiego w skali staninowej osiągnęli
wynik niski, z j. angielskiego - niski i z matematyki - średni. 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU 2020 W GMINIE OSTRÓW LUBELSKI
JĘZYK POLSKI Liczba

uczniów
zdających

Średni wynik egzaminu dla:

szkoły gminy powiatu województwa kraju

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Ostrowie Lubelskim 25

58%
(V stanin)

56% 57% 60% 59%

Szkoła  Podstawowa  im.  ks.  Jana
Twardowskiego w Kaznowie

8
47%

(II stanin)

Szkoła  Podstawowa  im.  Św.  Jana
Pawła II w Rozkopaczewie

12
58%

(V stanin)

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego
Popiełuszki w Kolechowicach

9
53%

(IV stanin)

MATEMATYKA Liczba
uczniów

zdających

Średni wynik egzaminu dla:

szkoły gminy powiatu województwa kraju

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Ostrowie Lubelskim

25
51%

(VI stanin)

46% 46% 46% 46%

Szkoła  Podstawowa  im.  ks.  Jana
Twardowskiego w Kaznowie

8
38%

(IV stanin)

Szkoła  Podstawowa  im.  Św.  Jana
Pawła II w Rozkopaczewie

12
50%

(VI stanin)

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego
Popiełuszki w Kolechowicach

9
31%

(II stanin)

JĘZYK ANGIELSKI Liczba
uczniów

zdających

Średni wynik egzaminu dla:

szkoły gminy powiatu województwa kraju

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Ostrowie Lubelskim

25
58%

(VI stanin)

50% 49% 52% 54%

Szkoła  Podstawowa  im.  ks.  Jana
Twardowskiego w Kaznowie

8
28%

(II stanin)

Szkoła  Podstawowa  im.  Św.  Jana
Pawła II w Rozkopaczewie

12
55%

(VI stanin)

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego
Popiełuszki w Kolechowicach

9
40%

(IV stanin)
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WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU 2019  W GMINIE OSTRÓW LUBELSKI

JĘZYK POLSKI Średni wynik egzaminu dla:

szkoły* gminy powiatu województwa kraju

Szkoła  Podstawowa  im.  Jana  Pawła  II  w
Ostrowie Lubelskim

62%
(V stanin)

60% 61% 64% 63%

Szkoła  Podstawowa  im.  ks.  Jana
Twardowskiego w Kaznowie

54%
(III stanin)

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II
w Rozkopaczewie

63%
(V stanin)

Szkoła  Podstawowa  im.  ks.  Jerzego
Popiełuszki w Kolechowicach

58%
(IV stanin)

MATEMATYKA Średni wynik egzaminu dla:

szkoły* gminy powiatu województwa kraju

Szkoła  Podstawowa  im.  Jana  Pawła  II  w
Ostrowie Lubelskim

34%
(III stanin)

38% 44% 44% 45%

Szkoła  Podstawowa  im.  ks.  Jana
Twardowskiego w Kaznowie

44%
(V stanin)

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II
w Rozkopaczewie

42%
(V stanin)

Szkoła  Podstawowa  im.  ks.  Jerzego
Popiełuszki w Kolechowicach

37%
(IV stanin)

JĘZYK ANGIELSKI Średni wynik egzaminu dla:

szkoły* gminy powiatu województwa kraju

Szkoła  Podstawowa  im.  Jana  Pawła  II  w
Ostrowie Lubelskim

46%
(IV stanin)

44% 52% 56% 59%

Szkoła  Podstawowa  im.  ks.  Jana
Twardowskiego w Kaznowie

40%
(III stanin)

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II
w Rozkopaczewie

43%
(III stanin)

Szkoła  Podstawowa  im.  ks.  Jerzego
Popiełuszki w Kolechowicach

45%
(IV stanin)

*wynik niski szkoły to 1,2, 3 stanin, wynik średni to 4,5,6 stanin, wynik wysoki to 7,8,9 stanin.

Nauka w Szkole Podstawowej w Kaznowie odbywa się w klasach łączonych ze względu na

małą liczebność uczniów, co również może mieć wpływ na gorsze wyniki nauczania. 

W ocenie Kuratorium Oświaty w Krakowie (nie znaleziono opracowań Lubelskiego Kuratora

Oświaty) ujętej w „Raporcie dotyczącym organizacji pracy w systemie klas łączonych  w szkołach

podstawowych  województwa  małopolskiego”  -  uczniowie  szkół  z  klasami  łączonymi  nie  mają

równego dostępu do edukacji w stosunku do rówieśników będących uczniami pozostałych szkół, ze

względu  na  gorsze  warunki  kształcenia.  Tym  samym  ich  status  ucznia  jest  niższy.

W dokumencie tym wyraźnie określa się negatywne skutki nauczania w klasach łączonych. 
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Ponadto  rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  stycznia  2005  r.

w  sprawie  wysokości  minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli,  ogólnych

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę

w dniu  wolnym od pracy (Dz.  U.  z  2014 r.  poz.  416 z  późn.  zm.)  §   8  pkt  10 wskazuje,  że

prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkole podstawowej

uznaje się za prace w trudnych warunkach, za co przysługuje dodatek. Skoro dla nauczycieli jest to

”trudne”, tym bardziej jest to niekorzystne i trudne dla uczniów. 

4. Warunki w jakich uczniowie będą się uczyć po planowanym przekształceniu Szkoły

Prognozowana reorganizacja sieci szkół uwzględniająca przekształcenie Szkoły Podstawowej

im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie w szkołę filialną o strukturze organizacyjnej klas I-III

z oddziałem przedszkolnym oraz skierowanie uczniów klas IV-VIII do Szkoły Podstawowej im.

Jana Pawła II  w Ostrowie Lubelskim polepszy warunki  do nauki  i  nie  ograniczy  powszechnej

dostępności do szkoły.

Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim ma bardzo dobre warunki lokalowe. W budynku

szkoły mieści się: 15 sal lekcyjnych, które są wyposażone w nowoczesne pomoce multimedialne 

i posiadają bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, pełnowymiarowa sala gimnastyczna oraz stołówka

szkolna – obiady przygotowywane są w szkole przez wykwalifikowanych pracowników. Na terenie

szkoły znajduje  się  boisko wielofunkcyjne  „Orlik”.  W celu  zapewnienia  bezpieczeństwa szkoła

posiada monitoring wizyjny. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach świetlicowych

przed  lekcjami,  jak  również  po  ich  zakończeniu.  Obecnie  prowadzona  jest  inwestycja

termomodernizacji  szkoły  oraz  kompleksowy  remont  sali  gimnastycznej  –  inwestycja  zostanie

zakończona w grudniu 2021 roku. 

Organizacja  procesów  edukacyjnych  w  szkole  umożliwia  uczniom  powiązanie  różnych

dziedzin  wiedzy  i  jej  wykorzystanie.  W  celu  ułatwienia  uczniom  wszechstronnego  rozwoju  

i podniesienia poziomu kształcenia Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim ściśle współpracuje

z instytucjami zlokalizowanymi w bliskim jej sąsiedztwie tj. Centrum Kultury, Publiczną Biblioteką

Samorządową,  Zespołem Szkół,  Samorządowym Przedszkolem. W celu kształcenia kompetencji

kluczowych organizowane są zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów

np.  zajęcia  rozwijające  uzdolnienia  muzyczne,  zajęcia  rozwijające  uzdolnienia  matematyczne,

zajęcia  rozwijające uzdolnienia językowe, zajęcia  rozwijające uzdolnienia polonistyczne,  zajęcia

piłki siatkowej. W szkole działa sekcja redakcyjna gazetki szkolnej "Nie dla Kujonów" oraz klub

czytelniczy. W celu uatrakcyjnienia procesu nauczania organizowane są wycieczki szkolne krajowe
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i zagraniczne. Nieocenioną rolę w środowisku szkolnym i lokalnym odgrywa Szkolne Koło Caritas,

którego członkowie wykazują się ogromną aktywnością.  Uczniowie szkoły mogą poszczycić się

znaczącymi  osiągnięciami  w  konkursach  i  zawodach  sportowych  na  szczeblu  powiatu,

województwa oraz ogólnopolskim.

Od kilku lat realizowany jest projekt „Lokalny Animator Sportu”, którego głównym celem jest

upowszechnianie  aktywności  fizycznej  i  sportu wśród dzieci  i  młodzieży  poprzez umożliwienie

udziału  w sportowych zajęciach  pozalekcyjnych i  pozaszkolnych,  dofinansowanych ze środków

Ministerstwa Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu. Zajęcia te realizowane

są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego

programu  „Moje  Boisko  Orlik  2012”  oraz  pozostałą  bazę  lokalnej  infrastruktury  sportowej.

Animatorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia są zatrudniani przez Szkołę

Podstawową  w  Ostrowie  Lubelskim.  W  roku  szkolnym  2020/2021  do  Szkoły  Podstawowej  

w Ostrowie Lubelskim uczęszcza 189 uczniów uczących się w 11 oddziałach. W szkole na jeden

oddział przypada średnio 17 uczniów.

5. Organizacja dowożenia

Gmina  Ostrów  Lubelski  zapewnia   bezpłatny  dowóz  i  opiekę  uczniów  do  szkół.

Po  przekształceniu  szkoły  uczniowie  klas  IV-VIII  będą  mieli  zapewniony  dowóz  do  Szkoły

Podstawowej w Ostrowie Lubelskim.  Odległość drogowa pomiędzy szkołami wynosi ok. 6 km.

Czas dojazdu ok. 10 min. 

6. Podsumowanie 

Planowane przekształcenie szkoły ma na celu przede wszystkim dobro dziecka i możliwość

kontynuowania nauki w dobrych warunkach. Uczniowie nie będą uczyli się w klasach łączonych.

W szkole w Ostrowie Lubelskim utrzymywany jest  wysoki  poziom nauczania,  na co wskazują

wyniki egzaminu ósmoklasisty z ostatnich lat. 

Rozwiązanie to usprawni system zarządzania pracownikami poprzez zapewnienie odpowiedniej

ilości  kadry  do  realizacji  podstawy programowej.  Brak  możliwości  elastycznego  kształtowania

struktury  szkół  powoduje  m.  in.  konieczność  organizacji  pracy  przez  nauczycieli  

w  kilku  placówkach,  tak  aby  utworzyć  etat.  Dotyczy  to  w  szczególności  nauczycieli

przedmiotowych, np. chemii, biologii, geografii, fizyki, doradztwa zawodowego. 
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Przekształcenie  Szkoły  Podstawowej  w Kazanowie  przyczyni  się  również  do  optymalizacji

kosztów  zapewnienia  procesu  edukacyjnego  w  Szkole  w  Ostrowie  Lubelskim,  a  tym  samym

zmniejszeniu ogólnych wydatków na realizację zadań oświatowych w gminie Ostrów Lubelski. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na pismo z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie

postulatów w zakresie zmiany finansowania zadań oświatowych w Polsce skierowane przez naszą

gminę  wraz  z  osiemnastoma innymi  samorządami  z  powiatów:  lubartowskiego,  łęczyńskiego  

i  parczewskiego  do  Prezydenta  RP  wyraziło  pogląd,  że  "zadania  oświatowe  związane  

z  prowadzeniem  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  szkół  i  placówek  oświatowych

finansowane są z dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z dochodów samorządów

terytorialnych jest część oświatowa subwencji ogólnej (obok dotacji celowych z budżetu państwa 

i  dochodów  własnych).  Kwoty  subwencji  oświatowej  nie  można  wprost  odnosić  do  zadań

oświatowych  nałożonych  na  jednostki  samorządu  terytorialnego.  W  obowiązującym  systemie

prawnym nie ma przepisu, z którego wynikałoby, iż budżet państwa gwarantuje w ramach części

oświatowej  subwencji  ogólnej,  środki  na  pokrycie  wszystkich  wydatków  na realizację  zadań

oświatowych jednostek samorządu terytorialnego.

Ostateczny poziom wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację

zadań oświatowych jest konsekwencją podejmowanych przez te jednostki szeregu decyzji w zakresie

systemu  organizacji  szkolnictwa  w  swojej  jednostce,  np.  liczba  szkół,  liczba  oddziałów

w poszczególnych typach szkół oraz liczba uczniów w poszczególnych oddziałach, liczby (ale też

struktury  w  podziale  na  stopnie  awansu  zawodowego)  zatrudnionych  w  szkołach/placówkach

nauczycieli, regulaminów wynagradzania nauczycieli na terenie danej jednostki. 

W myśl art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie wszystkie zadania

oświatowe  są  uwzględniane  przy  podziale  części  oświatowej  subwencji  ogólnej.  Ustawodawca

wyłączył zadania związane z prowadzeniem placówek wychowania przedszkolnego (wyjątkiem są

dzieci 6 – letnie i niepełnosprawne) oraz z dowożeniem uczniów z podziału subwencji oświatowej.

Zadania te są finansowane z dochodów własnych gmin, w tym przede wszystkim z udziałów gmin we

wpływach  z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  (PIT)  i  podatku  dochodowego  od  osób

prawnych (CIT).
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