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UCHWAŁA NR XXIII/173/2021 
RADY GMINY ZŁOTA 
z dnia 10 marca 2021 r. 

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego 
dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Złota w sprawie 
przeksztalcenia Szkoły Podstawowej w Chrobrzu w Szkolę  Filialną  w Chrobrzu o 
stopniu organizacyjnym klas I-III z oddzialem przedszkolnym. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach 
zawodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 263) 

Rada Gminy Złota uchwała, co następuje: 

§ I Odrzuca się  w całości stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego wyrażające 
negatywną  opinię  w sprawie przedstawionego projektu uchwały Rady Gminy Złota w sprawie 
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chrobrzu w Szkołę  Filialną  w Chrobrzu o stopniu 
organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Złota. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych Rada Gminy 

Zlota może w całości lub w części odrzucić  stanowisko związku zawodowego. Przepis ustawy 

stanowi, iż  „w razie odrzucenia w całości lub w części stanowiska związku, właściwy organ 

administracji rządowej lub samorządu terytorialnego informuje o tym związek na piśmie, 

podając uzasadnienie swojego stanowiska. XV razie rozbieżności stanowisk związek może 

przedstawić  swoją  opinię  na posiedzeniu właściwej komisji sejmowej, senackiej lub 

samorządu terytorialnego" 

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w dniu 05 luty 2021 roku przekazał  
negatywną  opinię  do przedstawionych projektów uchwał  w sprawie przekształcenia Szkół  
w tym Szkoły Podstawowej w Chrobrzu w Szkoty Filialne o stopniu organizacyjnym klas I- 

M 	 z oddziałami przedszkolnymi. Negatywną  opinię  związek zawodowy 

uzasadnił  następująco: 

„Zarząd Oddziału ZNP w Złotej wydając negatywną  opinię  kieruje się  dobrem dzieci, 

środowiska lokalnego oraz obawą  przed utratą  pracy przez nauczycieli i pracowników - 

członków ZNP". 

W odpowiedzi na wyrażoną  opinię  uwzględnić  należy, że przekształcenie Szkoły 

Podstawowej w Chrobrzu w Szkołę  Filialną  w Chrobrzu o stopniu organizacyjnym klas I-III 

z oddziałem przedszkolnym pozwoli na uporządkowanie sieci szkolnej w Gminie Złota. 

Potrzeba przekształcenia wynika z zachodzących zmian nie tylko demograficznych, 

ale również  związanych z racjonalnym ponoszeniem kosztów związanych z funkcjonowaniem 

danej szkoły. W Szkole Podstawowej w Chrobrzu ze względu na małą  liczebność  dzieci 

w oddziałach, zajęcia odbywają  się  również  w klasach łączonych. Dzieci odbywające roczne 

wychowanie przedszkolne często podejmują  naukę  rok wcześniej. Oddziały złożone z dwóch 

roczników i praca klasach łączonych powoduje to, że na niektórych zajęciach uczestniczą  
dzieci z czterech roczników. Po przekształceniu Szkoły Podstawowej w Chrobrzu uczniowie 

klas 	IV -VIII będą  mogli kontynuować  naukę  w Szkole Podstawowej w Złotej w 

Zespole Placówek Oświatowych w Złotej bez łączenia w klasach. Natomiast uczniowie w 

klasach I-III oraz 	 w oddziale przedszkolnym będą  nadal kontynuować  naukę  w 

dotychczasowej lokalizacji Szkoły i formie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

Natomiast odnosząc się  do argumentów sytuacji w zatrudnieniu po przekształceniu organ nie 

jest w stanie jej zaplanować  ani zobrazować  ze względu na wiele okoliczności jakie mogą  
zaistnieć  po przekształceniu. Jedną  z wielu wątpliwości, a bardzo znaczącą  jest liczba dzieci, 



których rodzice skorzystają  z możliwości kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej 

w Zlotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej zgodnie z uchwałą. Ponadto nie bez 

znaczenia będą  również  posiadane kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów, 

nie mniej jednak wydaje się, iż  zagospodarowanie nauczycieli w ramach struktury Zespołu 

oraz powstałej Szkoły Filialnej po przekształceniu daje większe możliwości rozmieszczenia 

w ramach posiadanych kwalifikacji. Dokonując analizy, rozważano zarówno aspekt 

organizacyjny jak i społeczny funkcjonowania placówek oświaty na terenie gminy w tym 

Szkoły Podstawowej w Chrobrzu przy uwzględnieniu potrzeby wyważenia interesu 

społecznego. Podjęto rozwiązanie zgodne z art. 95 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe — 

utworzenie szkoły podstawowej filialnej obejmującej strukturą  organizacyjną  klasy 

Mając na uwadze powyższe, przekształcenie Szkoty Podstawowej w Chrobrzu znajduje 

uzasadnienie prawne i faktyczne, stąd też  decyzja o odrzuceniu w całości stanowiska Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w przedmiotowej uchwale. 
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