UCHWAŁA NR XXVII/201/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz utworzenie
podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Mrowinach o strukturze organizacyjnej klas I-III
wraz z oddziałem przedszkolnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, ust. 3 i ust. 9 w związku z art. 88 ust. 1, art. 95 ust. 3 i 4 oraz
art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.), §
1 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502), Rada Miejska w Żarowie, uchwala, co
następuje:
§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021r. Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Żarowie, poprzez:
1) zmianę głównej siedziby szkoły: z 58-130 Żarów, ul. 1 Maja 2 na 58-130 Żarów, ul. Piastowska 10;
2) utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Żarowie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym;
3) utworzenie kolejnej siedziby szkoły: 58-130 Żarów, Mrowiny, ul. Wojska Polskiego 43.
§ 2. Siedzibą szkoły filialnej, o której mowa w § 1 będzie budynek po Szkole Podstawowej Anny Jenke
w Mrowinach z oddziałem przedszkolnym zlokalizowany pod adresem: 58-130 Żarów, Mrowiny, ul. Wojska
Polskiego 43.
§ 3. Nazwa szkoły filialnej, o której mowa w § 1 otrzyma brzmienie: Szkoła Filialna w Mrowinach Szkoły
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.
§ 4. 1. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Miasta Żarów do dokonania czynności niezbędnych
do przeprowadzenia przekształcenia szkoły.
2. O zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach, poprzez utworzenie szkoły
filialnej zawiadamia się w szczególności:
1) rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie,
2) Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu w celu wydania opinii,
3) Burmistrza Miasta Żarów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Wobec braku perspektyw na znaczący wzrost liczby uczniów w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke
w Mrowinach, Gmina Żarów, jako organ prowadzący, zamierza dokonać reorganizacji funkcjonującej na jej terenie
sieci szkół poprzez utworzenie w miejscowości Mrowiny szkoły filialnej podporządkowanej organizacyjnie Szkole
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie. W ocenie organu prowadzącego jest to najlepsze rozwiązanie
pozwalające utrzymać placówkę na wsi, pełniącej funkcję dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, ale również
stanowiącą centrum życia kulturalno-społecznego mieszkańców wsi. Tym samym jest to odpowiedź na potrzeby
mieszkańców w zakresie zwiększenia oferty przedszkolnej.
Obecnie Szkoła Podstawowa w Mrowinach jest szkołą o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałem
przedszkolnym. W bieżącym roku szkolnym uczęszcza do niej 74 uczniów, w tym do oddziału przedszkolnego 21 dzieci (w wieku 4 - 6 dzieci, 5 lat - 5 dzieci, 6 lat - 10 dzieci). Obecnie nie ma klasy I i II, z powodu małej
liczby zgłoszonych dzieci do szkoły w Mrowinach.
Z różnych przyczyn, większość rodziców nie wybiera tej szkoły dla swoich dzieci. W roku szkolnym
2020/2021, 38 dzieci zamieszkałych w Mrowinach uczęszcza do szkół na terenie gminy (w tym 32 do Szkoły
Podstawowej w Żarowie).
Aby nie dopuścić do wygaszenia szkoły, z powodu braku uczniów, po przeanalizowaniu wszystkich
argumentów, planowane jest przekształcenie placówki w Mrowinach w filię Szkoły Podstawowej w Żarowie
o strukturze klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
Przeniesieni uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mrowinach do Szkoły Podstawowej w Żarowie, tj. kl. IVVIII będą kontynuować naukę w budynkach Szkoły Podstawowej w Żarowie.
Likwidacja, a zarazem przekształcenie szkoły w Mrowinach to rozwiązanie, mające na celu utrzymanie szkoły
na terenie wsi, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców, tj.:
- rodziców dzieci przedszkolnych, którzy z roku na rok borykają się z brakiem miejsc w przedszkolu
publicznym; proponowane rozwiązanie umożliwi inwestycję w placówkę w Mrowinach pod względem poszerzenia
oferty dla najmłodszych mieszkańców gminy Żarów. Byłaby to szansa przystosowania pomieszczeń dla oddziałów
przedszkolnych 3- i 4-letnich oraz 5- i 6-letnich w budynku w Mrowinach, co w przyszłości zaowocowałoby
większą liczbą dzieci w oddziałach I-III (zgodnie z art. 31 ust. 1 i ust. 6 Prawa Oświatowego, wychowanie
przedszkolne może być realizowane w oddziale przedszkolnym);
- rodziców dzieci I-III, umożliwiającym realizację dzieciom obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania lub
blisko miejsca zamieszkania;
- rodziców dzieci IV-VIII, którzy chcą większych szans i możliwości rozwoju swoich dzieci w większej
placówce w Żarowie, z większą ofertą edukacyjną i bazą szkoły; szkoła w Żarowie sąsiaduje z Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie, oferującym atrakcyjną bazę sportową (kryty basen, hala sportowa, korty tenisowe,
boisko Orlik) oraz szereg zajęć pozalekcyjnych dla dziecka w każdym wieku, co daje rodzicom możliwość
efektywnego zorganizowania czasu wolnego dzieci. Dodatkowo z początkiem roku szkolnego 2021/2022 Szkoła
Podstawowa w Żarowie przedstawi nową ofertę edukacyjną: klasa usportowiona oraz klasa językowa, a także
zajęcia dodatkowe tj. warsztaty dziennikarskie, sportowe czy językowe.
Niewielka odległość pomiędzy placówkami (ok. 3 km) nie będzie stanowić żadnych przeszkód w bezpośrednim
nadzorze dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie nad działalnością filii oraz w kontaktach
służbowych z pracownikami. Tym bardziej, że w trosce o lepszą perspektywę szkoły filialnej w Mrowinach,
planowane jest utworzenie stanowiska wicedyrektora szkoły pełniącego obowiązki kierownika filii.
Z uwagi na przyporządkowanie filii Szkoły Podstawowej w Mrowinach do Szkoły Podstawowej w Żarowie,
zostanie udostępniony kolejny budynek szkoły, tj. Mrowiny, ul. Wojska Polskiego 43, z którego będą mogli
korzystać również uczniowie Szkoły Podstawowej w Żarowie.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019r.
poz. 263 z późn. zm.), Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Żarowie wyraził pozytywną opinię
w sprawie niniejszej uchwały, natomiast Solidarność. NSZZ. Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty
i Wychowania Ziemi Świdnickiej nie wnosi zastrzeżeń.
Sporządziła: Katarzyna Janik - Kierownik Referatu Organizacyjnego.
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