
     
 

UCHWAŁA  Nr IX/89/11 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

z dnia 28  kwietnia  2011r. 

 

w sprawie likwidacji Gimnazjum w Starym Kębłowie. 

 

                Na podstawie art. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska  

w Żelechowie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Likwiduje się  z dniem 31 sierpnia 2011 r. szkołę publiczną Gimnazjum w Starym Kębłowie. 

2. Uczniowie zlikwidowanej szkoły będą mogli kontynuować naukę w Zespole Szkół  

w Żelechowie ul. Ogrodowa 3, w skład którego  wchodzi Gimnazjum w Żelechowie. 

 

§ 2 

 

Majątek zlikwidowanej szkoły zostanie przejęty przez Urząd Miejski w Żelechowie. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
PRZEWODNICZĄCA 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

(-) 

Jadwiga Kulikowska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



Uzasadnienie  
 

do Uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie likwidacji Gimnazjum w Starym Kębłowie. 

 
 

Rada Miejska w Żelechowie na sesji 27 stycznia 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie 

zamiaru likwidacji Gimnazjum w Starym Kębłowie. Kolejnym etapem jest podjęcie prze Radę 

uchwały w sprawie likwidacji w/w Gimnazjum. Decyzja powyższa została podjęta w związku  

z malejącą liczbą dzieci uczęszczających do szkoły oraz systematycznie rosnącymi kosztami 

utrzymania szkoły. W roku szkolnym 2009/2010 do Gimnazjum w Starym Kębłowie uczęszczało 

do trzech oddziałów 19 uczniów. W bieżącym roku szkolnym naukę realizuje 30 uczniów w trzech 

oddziałach. Natomiast w roku szkolnym 2011/2012, zakładając, że wszyscy uczniowie klas VI będą 

uczęszczać do I klasy miejscowego gimnazjum, liczba uczniów wyniesie 32. Koszt utrzymania 

jednego ucznia w 2010 roku w Gimnazjum w Starym Kębłowie wynosił 9.874,00 zł. Wykazany 

koszt obejmuje tylko wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. Liczba zatrudnionych 

nauczycieli Gimnazjum w bieżącym roku szkolnym wynosi 5,76 etatu. Nauczyciel chemii jest 

zatrudniony na pełnym etacie w Starym Kębłowie i w tej jednostce ponoszone są całkowite koszty 

jego wynagrodzenia, natomiast w Gimnazjum w Starym Goniwilku i Stefanowie uzupełnia jedynie 

etat. Taka forma zatrudnienia nauczycieli podwyższa koszty wynagrodzeń i tym samym utrzymania 

ucznia Gimnazjum w Starym Kębłowie.   

Po likwidacji Gimnazjum w Starym Kębłowie uczniowie klas I – III byliby dowożeni 

autobusem szkolnym do Gimnazjum w Żelechowie. W bieżącym roku szkolnym pokrywane są już 

koszty dowożenia uczniów do Gimnazjum w Starym Kębłowie z miejscowości Janówek, oddalonej 

od szkoły powyżej 4 km, którym rodzice we własnym zakresie organizują dowóz. Dowożenie 

uczniów do Gimnazjum w Żelechowie  odbywa się zgodnie z planem dowożenia, który 

sporządzany jest po ustaleniu planu lekcji we wrześniu. W planie dowożenia uwzględnia się 

zmianowość. Przystanki autobusu szkolnego zorganizowane są w miejscach, gdzie odległość 

dziecka do domu jest stosunkowo najbliższa. Czas oczekiwania uczniów na zajęcia lekcyjne, bądź 

po ich zakończeniu wynosi od 1 do 2 godzin, w zależności od miejsca dowożenia i czasu 

rozpoczęcia lub zakończenia zajęć. Dzieci dowożone są przez przewoźnika  wyłonionego w drodze 

przetargu organizowanego przez Urząd Miejski w Żelechowie. Opiekę nad uczniami dowożonymi 

sprawują nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Żelechowie. Dzieci dowożone oczekują na 

zajęcia lekcyjne w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela świetlicy. Czas pobytu dziecka poza 

domem jest różny w zależności od długości trwania zajęć lekcyjnych w danym dniu, a także 

uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę. 



W szkole w Żelechowie zorganizowane jest dożywianie dzieci w formie obiadu (zupa, 

drugie danie), z którego mogą korzystać wszyscy chętni uczniowie. Zajęcia lekcyjne odbywają się  

w odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzenia zajęć. Liczba 

uczniów w Gimnazjum w Żelechowie, po przyjęciu uczniów z Gimnazjum w Starym Kębłowie  

i Gimnazjum w Starym Goniwilku wzrośnie odpowiednio w klasach I o  19 uczniów , w klasach II 

o 22 uczniów, w klasach III o 14 uczniów i będzie wynosiła    w kl.I 73, w kl. II 76, w kl. III 64 

uczniów. Obecnie dzieci w Gimnazjum w Żelechowie uczą się w 7 oddziałach.  Po przyjęciu 

uczniów z w/w gimnazjów, w Gimnazjum w Żelechowie konieczne będzie utworzenie dwóch 

nowych oddziałów (w miejsce istniejących 6 oddziałów w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie). 

Liczba uczniów w oddziale w Gimnazjum w Żelechowie będzie wynosiła od 21 do 25. W Zespole 

Szkół w Żelechowie w skład którego wchodzi Gimnazjum w Żelechowie do dyspozycji uczniów 

jest 17 sal lekcyjnych, dwie biblioteki, trzy Centra Internetowe, 2 klasopracownie komputerowe, 

pracownia językowa, a także hala sportowa, sala fitness i siłownia, gdzie prowadzone są zajęcia 

wychowania fizycznego. Szkoła organizuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne np. chór i zespół 

muzyczny, naukę trzech języków obcych, Klub Europejski, koło przedsiębiorczości, klasy sportowe 

i wiele innych kół przedmiotowych, w tym zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia.  

Rodzice dzieci uczęszczających do Gimnazjum w Starym Kębłowie zostali powiadomieni  

o zamiarze likwidacji szkoły przez Radę Miejską w Żelechowie. Rodzicom doręczono Uchwałę Nr 

IV/56/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji 

Gimnazjum w Starym Kębłowie wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem poczty za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. Dokumenty potwierdzające zawiadomienie rodziców znajdują się  

w aktach sprawy. 

Istniejąca baza Szkoły w Starym Kębłowie wraz z wyposażeniem pozostanie do dyspozycji 

szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego. Planuje się także uruchomienie w tej placówce 

punktu przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 

Gmina dołoży wszelkich starań,  aby w miarę możliwości, nauczyciele zatrudnieni  

w likwidowanym Gimnazjum w Starym Kębłowie znaleźli zatrudnienie w szkołach na terenie 

gminy lub w planowanych punktach przedszkolnych organizowanych z wykorzystaniem środków 

unijnych.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

  


