
 
UCHWAŁA Nr XXXII/ 240 /13 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 14 marca 013r. 

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Podcierniu. 

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 
systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1), art. 18 ust. 2 pkt 9 
lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.2) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.3), Rada Gminy Cegłów uchwala, co 
następuje: 

§ 1 

Z dniem 31 sierpnia 2013 r. likwiduje się Publiczną Szkołę Podstawową w Podcierniu – 
samorządową jednostkę budżetową Gminy Cegłów. 

§ 2 

1. Uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Cegłowie prowadzonej przez Gminę Cegłów, zgodnie z obwodem tej 
szkoły  ustalonym odrębną uchwałą. 

2. Dzieciom realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne zapewnia się 
możliwość realizacji tego obowiązku w Publicznym Przedszkolu w Cegłowie prowadzonym 
przez Gminę Cegłów. 

§ 3 

Mienie likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Cegłów. 

                                                           
1
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r Nr 273, poz. 2703, Nr 281 i poz. 2781, z 2005 r. 

Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 
2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,  Nr 
216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 
219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, 
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 997. 
 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r .Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 
poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 
r, poz. 567. 
 
3
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 

835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, nr 201, poz. 1183, Nr 
234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 
 



§ 4 

Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Cegłów, za wyjątkiem 
dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
W celu dostosowania sieci szkół podstawowych do potrzeb sieci szkolnej na terenie 

Gminy Cegłów proponuje się zlikwidować Publiczną Szkołę Podstawową w Podcierniu z dniem 
31.08.2013 r. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Podcierniu przejmie Zespół Szkolny w 
Cegłowie.  
 
Za likwidacją w/w placówki oświatowej przemawiają następujące przesłanki: 
 
1. Jakość edukacji – Publiczna Szkoła Podstawowa w Podcierniu to szkoła z klasami I – VI 
ze świetlicą i stołówką szkolną oraz oddziałem przedszkolnym. W roku szkolnym 2012/2013 
liczba uczniów szkoły wynosi 14. W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Podcierniu osiągnęła najniższe wyniki ze sprawdzianów zewnętrznych wśród 
szkół podstawowych Gminy Cegłów. Bardzo ważną rzeczą we współczesnej edukacji jest 
kontakt z rówieśnikami z różnych środowisk, a nie zamykanie się tylko w obrębie środowiska 
wiejskiego. W rezultacie zbyt mała liczebność klas powoduje, iż w momencie przejścia do 
jedynego gimnazjum w Cegłowie, dzieci mają problem z adaptacją do nowych warunków. 
Równocześnie Szkoła Podstawowa w Cegłowie zapewnia wiele ciekawych zajęć świetlicowych 
przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji co z pewnością jest bardzo korzystnym 
uzupełnieniem całego procesu dydaktycznego i wychowawczego. 
 
2. Zgodność działań podejmowanych przez organ prowadzący z zapisami ustawy o systemie 
oświaty - artykuł 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.) brzmi: 
 
1) Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego 
przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości 
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu a także odpowiednio o tym 
samym lub zbliżonym profilu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy 
przed terminem likwidacji zawiadomić rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz 
właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego o zamiarze likwidacji; 
 
2) Szkoła i placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może 
zostać zlikwidowana po uzyskaniu opinii kuratora oświaty i związków zawodowych 
zrzeszających pracowników szkoły. 
 
W dniu 17 stycznia 2013 r. Wójt Gminy przesłał do Mazowieckiego Kuratora Oświaty uchwałę o 
zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Podcierniu podjętą 10 stycznia 2013 r. na 
XXXI sesji Rady Gminy celem zaopiniowania. Kurator Oświaty pismem KOG.542.4.2013 z dnia 
1 lutego 2013 r. opiniował pozytywnie zamiar likwidacji placówki. 
Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Mińsku Mazowieckim opiniował pismem L.dz. 
26/2013 z dnia 13 lutego 2013 uchwałę o likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Podcierniu. 
 
Stosownie do powyższych wymogów do 28 lutego 2013r każdemu rodziców zostało doręczone 
skutecznie pismo, za potwierdzeniem odbioru, informujące o zamiarze likwidacji szkoły. 
 



Odbyły się spotkania z nauczycielami, pracownikami administracyjnymi i obsługowymi szkoły 
oraz mieszkańcami miejscowości Podciernie, Wola Stanisławowska, Huta Kuflewska, 
Podskwarne, Kuflew i Mała Wieś wchodzące do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Podcierniu wchodzących w skład obwodu szkoły w Podcierniu.  
 
3) Uwarunkowania demograficzne w perspektywie, co najmniej 6 kolejnych lat: 
 
Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Szkoły Podstawowej jest „samolikwidacja szkoły w 
roku szkolnym 2012/2013. Decyzją rodziców większa cześć dzieci zamieszkałych w obwodzie 
od 1 września 2012r. zaczęła uczęszczać do szkoły w Cegłowie i do szkoły na terenie sąsiedniej 
gminy Mrozy. W efekcie wyboru rodziców w roku szkolnym 2012/2013 do szkoły w Podcierniu 
uczęszcza 14 dzieci: 3 do klasy III i 11 do klasy VI. Po zakończeniu obecnego roku szkolnego 
praktycznie nie będzie uczniów a tym samym pracy dla nauczycieli. 
Zakładając nawet ponowny wybór przez rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Podcierniu 
dla swoich dzieci następować będzie zmniejszenie się liczby dzieci podlegających obowiązkowi 
szkolnemu w Podcierniu.  
Liczbę urodzeń w poszczególnych latach oraz prognozowaną liczebność klas przedstawiają  
załączniki Nr 1-3. 
 

4. Warunki, w jakich uczniowie będą się uczyć po likwidacji szkoły – obwód 
zlikwidowanej szkoły zostanie przejęty przez Zespół Szkolny w Cegłowie.  

Gmina Cegłów popiera oddolne inicjatywy mieszkańców mające na celu założenie 
stowarzyszenia, które poprowadzi Szkołę Podstawową oraz Przedszkole. W przypadku braku 
chęci ze strony rodziców do posyłania dzieci do szkoły stowarzyszeniowej wszystkim chętnym 
zapewniony zostanie dowóz do Szkoły Podstawowej w Cegłowie.  
 
Przewidywana organizacja szkoły, po przeprowadzonych zmianach z uwzględnieniem wariantu 
likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Podcierniu nie pogorszy warunków do nauki i nie 
ograniczy powszechnej dostępności do szkoły.  
 
1) organizacja pracy szkoły (liczebność, zmianowość) – planuje się 6 oddziałów w klasie 1- 3 z 
łączną liczbą 106 uczniów oraz 6 oddziałów z klasami 4-6 o łącznej liczbie 137 uczniów. Liczba 
uczniów w poszczególnych klasach będzie wynosiła od 17 do 25 uczniów. Praca szkoły na w 
klasach I – III na dwie zmiany zaś IV – VI jedna zmiana. 
Uczniowie likwidowanej placówki będą rozpoczynać zajęcia w nowej szkole o godz. 7:45 i 
kończyć o 15:50. 
Liczebność roczników uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Cegłowie po likwidacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Podcierniu oraz Publicznej szkoły Podstawowej w Wiciejowie 
przedstawia załącznik nr 3. 
 
2) baza i wyposażenie placówki – w szkole znajduje się wystarczająca ilość pomieszczeń do 
wszystkich zajęć objętych planowym programem nauczania oraz zajęć dodatkowych dla dzieci 
chętnych (świetlica, koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne). Szkoła jest bardzo dobrze 
wyposażona w pomoce dydaktyczne, posiada wiele klasopracowni, salę gimnastyczną, kompleks 
boisk „Moje Boisko ORLIK – 2012” do gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych, gabinet 
pielęgniarki szkolnej. W ubiegłym roku kalendarzowym przeprowadzono gruntowny remont sali 
gimnastycznej a drobne remonty są realizowane na bieżąco. Ponadto planuję się docieplenie 
budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie co zapewni większy komfort nauki i obniży znacząco 
koszty utrzymania budynku. W Zespole Szkolnym w Cegłowie zainstalowany został monitoring 



wizyjny co znacznie zwiększa bezpieczeństwo nauki dla uczniów Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum. 
 
 3) organizacja świetlicy i żywienia– na terenie szkoły funkcjonuje świetlica dla uczniów 
dojeżdżających i chętnych do zajęć pozalekcyjnych wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce 
dydaktyczne do prowadzenia różnego typu zajęć ponadobowiązkowych. Dodatkowo uczniowie 
mogą korzystać bezpłatnie z nowoczesnego centrum informacji multimedialnej znajdującej się w  
bibliotece szkolnej. Świetlica jest dostępna dla dzieci w godzinach 7.00-18.00. Wszyscy 
uczniowie mają możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej po złożeniu wniosków 
przez rodziców. 
 
4) kwalifikacje kadry – Szkoła Podstawowa w Cegłowie posiada wysoko wykwalifikowaną i 
przygotowaną do zajęć kadrę pedagogiczną, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. 
Prowadzi zajęcia z dwóch różnych języków obcych oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów 
mających trudności w nauce. 
 
5. Organizacja dowożenia uczniów do szkoły – gmina zapewnia dowóz dla wszystkich 
uczniów odbywających dotychczas naukę w Szkole Podstawowej w Podcierniu autobusem 
szkolnym do Szkoły Podstawowej w Cegłowie. Przewoźnikiem realizującym dowożenie jest 
PKS w Mińsku Mazowieckim. Dowóz odbywać się będzie w obecności opiekuna. Planuje się 
zorganizować większą ilość przystanków, tak aby maksymalnie skrócić drogę dziecka do 
przystanku. Rozpoczęcie dowozu nastąpi o godz. 7:00. Ogólny czas dojazdu do szkoły będzie 
wynosił 20 min. 
Bezpośrednio po zajęciach szkolnych dzieci będą miały zorganizowany powrót do domu, zatem 
ogólny czas oczekiwania uczniów na zajęcia szkolne po przyjeździe do szkoły i po zakończeniu 
lekcji nie będzie przekraczał 20 min. W przypadku zainteresowania uczniów dodatkowymi 
zajęciami świetlicowymi istnieje możliwość skorzystania z dodatkowego kursu autobusem razem 
z dziećmi uczęszczającymi do gimnazjum.  
 
6. Losy zawodowe nauczycieli – likwidacja Szkoły Podstawowej w Podcierniu z dniem 31 
sierpnia 2012 r. spowoduje utratę pracy dla zatrudnionej kadry pedagogicznej i administracyjno-
obsługowej. Do części nauczycieli zatrudnionych w Publicznej szkoły Podstawowej w 
Podcierniu skierowana zostanie propozycja pracy w Zespole Szkolnym w Cegłowie. Części 
nauczycieli zostanie zaproponowane zatrudnienie przez stowarzyszeniu prowadzące obecnie 
punkt przedszkolny w Podcierniu Uprawnieni nauczyciele otrzymają odprawy. Liczbę etatów 
nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Podcierniu przedstawia załącznik nr 4. 
 
7. Społeczne reperkusje likwidacji szkoły – z uwagi na polepszenie warunków dydaktyczno-
wychowawczych dla uczniów przyczyni się to do uniknięcia nauki w klasach łączonych. Nie jest 
to korzystne dla uczniów, ponieważ nie gwarantuje optymalnego poziomu nauczania jak również 
w małych grupach trudniej o funkcjonowanie wybijających się i zdolnych uczniów, z których 
inni mogliby brać przykład i dążyć do współzawodnictwa. 
Zapewnienie dobrego dowozu uczniom do Szkoły Podstawowej w Cegłowie, zwiększenie 
bezpieczeństwa dzieciom w drodze do szkoły jak również zagospodarowanie budynku po byłej 
szkole na inne cele społeczne, nie spowoduje poważniejszych reperkusji społecznych. W celu 
umożliwienia mieszkańcom Podciernia i okolicznych wsi szerszego dostępu do zajęć kulturalno-
sportowych Gmina przeprowadzi docieplenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 



Podcierniu. Księgozbiór z biblioteki szkolnej zostanie przeniesiony do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Cegłowie.  
 
8. Czynnik ekonomiczny – koszty utrzymania szkoły. 
W 2012r. wydatki ogółem poniesione na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Podcierniu wyniosły 
861.600,80 zł. Średnia liczba uczniów tej szkoły w 2012r. – 44. .(inna liczba uczniów w okresie 
styczeń – sierpień, inna liczba uczniów w okresie wrzesień – grudzień). Daje to średni koszt na 
ucznia wysokości 19.581,84 zł.  
 
Dla porównania wydatek przypadający na jednego ucznia szkoły podstawowej w Zespole 
Szkolnym w Cegłowie liczącej w 2012r. 245 uczniów wynosił 8.725,38 zł. rocznie. 
 
Podjęcie uchwały o likwidacji Szkoły Podstawowej wyeliminuje nauczanie w klasach łączonych, 
w sposób zdecydowany poprawi warunki do nauki i podniesie poziom nauczania. Zwiększy 
bezpieczeństwo dzieci pokonujących drogę do i ze szkoły. Wpłynie na zracjonalizowanie 
wydatków finansowych ponoszonych na oświatę i tym samym pozwoli na wydatkowanie 
zaoszczędzonych środków, celem polepszenia bazy dydaktycznej i oferty programowej 
pozostałych szkół. 
W przypadku prowadzenia szkoły i przedszkola przez stowarzyszenie Gmina zobowiązuje się do 
przekazania należnej na ucznia wyliczonej subwencji oraz dotacji na każdego przedszkolaka 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Reforma systemu oświaty pozwoli na racjonalizację wydatków, umożliwi planowanie realizacji 
na terenie Gminy „Strategii rozwoju oświaty na lata 2013 – 2020”, która zakłada oddzielenie 
Gimnazjum od Szkoły Podstawowej, termomodernizację budynków oświatowych oraz budowę 
pełnowymiarowej hali sportowej w Cegłowie. 
 
 
Załączniki: 

1. Prognoza demograficzna w Szkole Podstawowej w Podcierniu, 
2. Przewidywana ilość uczniów w poszczególnych roczników urodzeń na lata szkolne 

2012/2019 w Szkole Podstawowej w Podcierniu, 
3. Przewidywana liczba uczniów w poszczególnych klasach Szkoły Podstawowej w 

Cegłowie po przyłączeniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Podcierniu, 
4. Liczba etatów nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych w 

Publicznej Szkole Podstawowej w Podcierniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 1 do uzasadnienia 
Prognoza demograficzna w Szkole Podstawowej w Podcierniu 

 
Podciernie 

Rok urodzenia Obwód nr 4 
 

Mrozy 
Razem obwód 4 + 
Mrozy (II + III)  

I II III IV 

1999 7 8 15 
2000 12 8 20 
2001 4 5 9 
2002 8 5 13 
2003 3 3 6 
2004 2 5 7 
2005 4 5 9 
2006 7 1 8 
2007 7 1 8 
2008 8 3 11 
2009 11 8 19 
2010 6 2 8 
2011 7 5 12 
2012 3 2 5 

Razem: 89 61 150 
Dane źródłowe z ewidencji ludności Urzędu Gminy w Cegłowie 
 
 

Załącznik nr 2 do uzasadnienia 
Przewidywana ilość uczniów w poszczególnych rocznikach urodzeń na lata szkolne 

2012/2019 w Szkole Podstawowej w Podcierniu 
 

Roczniki Rok 
szkolny 

Obwód nr 4 Podciernie 
Razem 

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI 

2000/2005 2012/2013 9 7 6 13 9 20 64 

92001/2006 2013/2014 8 9 7 6 13 9 52 

2002/2007 2014/2015 8 8 9 7 6 13 51 

2003/2008 2015/2016 11 8 8 9 7 6 49 

2004/2009 2016/2017 19 11 8 8 9 7 62 

2005/2010 2017/2018 8 19 11 8 8 9 63 

2006/2011 2018/2019 12 8 19 11 8 8 66 

2007/2012 2019/2020 7 12 8 19 11 8 65 

Dane źródłowe na podstawie urodzeń w obwodzie Podciernie 
 



 
 
 

Załącznik nr 3 do uzasadnienia 
 

 
Przewidywana liczba uczniów w poszczególnych rocznikach w Szkole Podstawowej 

w Cegłowie po przyłączeniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Podcierniu. 
 
 

Roczniki Rok 
szkolny 

Obwód nr 1 Cegłów 

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI 

2000/2005 2012/2013 33 34 39 42 38 57 

2001/2006 2013/2014 37 33 34 39 42 38 

2002/2007 2014/2015 38 37 33 34 39 42 

2003/2008 2015/2016 58 38 37 33 34 39 

2004/2009 2016/2017 51 58 38 37 33 34 

2005/2010 2017/2018 47 51 58 38 37 33 

2006/2011 2018/2019 38 47 51 58 38 37 

Dane źródłowe na podstawie urodzeń w obwodach Podciernie i Cegłów 
 

 
 

Załącznik nr 4 do uzasadnienia 
 

Liczba etatów nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Podcierniu 

 
Nauczyciel
e 
 

Dyplomowani Mianowani Kontraktowi Stażyści Adm. +Obsługa 

Liczba 
etatów 

Liczba 
osób 

Liczba 
etatów 

Liczba 
osób 

Liczba 
etatów 

Liczba 
osób 

Liczba 
etatów 

Liczba 
osób 

Liczba 
etatów 

Liczba 
osób 

PSP 
Podciernie 3,35 6 2,27 4 0,27 1 0 0 2,25 3 

Dane źródłowe z dokumentów płacowych Urzędu Gminy w Cegłowie 
 


