Śląski Kurator Oświaty
Katowice, dnia 8 marca 2017 roku
DK-BB.545.24. 2017

Opinia
Na podstawie art. 208 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) po zapoznaniu się z uchwałą Rady
Gminy Jaworze w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, z dnia 15 lutego
2017 roku nr XXV/200/2017 (data wpływu do Kuratorium Oświaty w Katowicach 16 lutego
2017 roku)
wskazuję następujące zmiany, które należy uwzględnić w uchwale:
pominąć § 4 ww. uchwały, wprowadzając zapis zgodny z art. 129 pkt.1 ust.1 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

UZASADNIENIE
Rada Gminy Jaworze podjęła 15 lutego 2017 roku uchwałę nr XXV/200/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Pismem nr OŚ.4421.2.2017 z 15 lutego 2017 roku (data wpływu do urzędu 16 lutego
2017 roku) Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz, zwrócił się do Śląskiego Kuratora
Oświaty z prośbą o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.
Realizując ustawowe zadania i kompetencje, Śląski Kurator Oświaty, działając
na podstawie art. 208 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe zważył, co następuje.
Rada Gminy Jaworze w przedstawionej uchwale określiła:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice
obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze gminy, na okres
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

1

2) plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, na okres od dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
Przedstawiona uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz
ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów zawiera zgodne z prawem rozwiązania
zapewnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego – Rada Gminy Jaworze możliwości
realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie Gminy
Jaworze.
W uchwale, o której mowa w art. 210 ust. 1 cytowanej ustawy, należy uwzględnić zmiany

w § 4 wprowadzając zapis zgodny z art. 129 pkt.1 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe - w myśl, którego dotychczasowe
gimnazjum można przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową.

Gimnazjum im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu, które Rada Gminy w Jaworzu
proponuje włączyć do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu, oddalone
jest od budynku ww. szkoły podstawowej o ponad 2 km.
Tworzenie szkół w dwóch oddalonych budynkach nie sprzyja prawidłowemu
rozwojowi ucznia. Nauka powinna odbywać się w jednym budynku, ponieważ tylko wtedy
możliwe jest indywidualne podejście do ucznia, dialog ucznia z nauczycielem. Obecnie każda
ze szkół - Gimnazjum im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu i Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Marii Dąbrowskiej w Jaworzu ma swój klimat i atmosferę budowaną przez lata tradycji.
Szkoła powinna wychowywać, nie tylko nauczać. Tak aby uczniowie nie stali się
anonimowi, gdyż wtedy rodzi się agresja i przemoc, nie ma miejsca na indywidualność.
Brakuje czasu na rozmowy o wartościach, tożsamości kulturowej i społecznej. Zarządzanie
szkołą znajdującą się w dwóch oddalonych od siebie budynkach będzie mniej efektywne i nie
wpłynie korzystnie na podniesienie, jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej i powierzenie kierownictwa nad nią jednej
osobie nie usprawni systemu kierowania, zarządzania, administrowania obiektami
i sprawowania prawidłowego nadzoru pedagogicznego. Nadzór dyrektora szkoły nad
bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, realizacją podstawy programowej może nie spełniać
wymagań obowiązującego prawa w tym zakresie.
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Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uwzględni w uchwale,
o której mowa w art. 210 ust. 1, zmiany wskazane w powyższej opinii kuratora oświaty, o których
mowa w art. 208 ust. 4, przyjmuje się, że uchwała uzyskała pozytywną opinię kuratora oświaty.
Stosownie do zapisu art. 210 ust. 3 w przypadku nieuwzględnienia wskazanych wyżej
zmian przyjmuje się, że uchwała o której mowa w art. 210 ust. 1 uzyskała negatywną opinię
kuratora oświaty.
Opinia kuratora oświaty jest wiążąca i nie służy od niej zażalenie. Na opinię służy skarga
do sądu administracyjnego.

Podpisane elektronicznie

3

