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Śląski Kurator Oświaty 

Katowice, 7 lutego 2020r.  

DK-CZ.542.2.1.2020  

  

Postanowienie 

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1148 ze zm.), w związku z uchwałą nr XVII/107/2020 Rady Gminy Lipie 

z 9 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkoły 

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem 

przedszkolnym, Rębielice Szlacheckie 93, 42 – 165 Lipie 

 

opiniuję negatywnie 

zamiar likwidacji 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich,  

Rębielice Szlacheckie 93, 42 – 165 Lipie. 

 

 
 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Wójt Gminy Lipie pismem z 9 stycznia 2020 r. 

(data wpływu: 10 stycznia 2020 r.), zwrócił się do Śląskiego Kuratora Oświaty z prośbą 

o wydanie opinii w związku z uchwałą nr XVII/107/2020 Rady Gminy Lipie z 9 stycznia 

2020 r. w  sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym, Rębielice Szlacheckie 93, 42-165 

Lipie.  

Do uchwały załączono: uzasadnienie prawne i faktyczne wraz z dokumentami 

potwierdzającymi zły stan techniczny siedziby szkoły, tj. protokołami Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku z dnia 26 listopada 2019 r. 

i 3 grudnia 2019 r. oraz Opinią techniczną z 12.12.2019 r. opracowaną 

przez mgr inż. Andrzeja Deca, dotyczącą stanu technicznej sprawności budynku szkoły 

podstawowej w Rębielicach Szlacheckich w zakresie wymogów przepisów 

ogólnobudowlanych wraz z szacunkowym kosztem remontu oraz Informację do wniosku 

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach 

Szlacheckich i Wykaz kadry pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu. 

W uzasadnieniu ww. uchwały Rada Gminy Lipie wskazała następujące przyczyny zamiaru 

likwidacji szkoły w Rębielicach Szlacheckich:  

1) zły stan techniczny budynku szkoły, który zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu 

przebywających tam osób; 

2) niska liczebność dzieci w poszczególnych oddziałach klasowych, która ma negatywny 

wpływ na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny uczniów; 



3) wysokie koszty utrzymania placówki, związane z małą liczebnością poszczególnych 

oddziałów klasowych; 

4) negatywna opinia większości mieszkańców gminy, wskazująca na bezzasadność 

utrzymania w Rębielicach Szlacheckich szkoły, do której uczęszcza bardzo mała 

liczba uczniów, a dane demograficzne wskazują na tendencję spadkową (zgodnie 

z prognozami na najbliższe lata oddziały klasowe mogą być nawet jednoosobowe).  

Wskazano również, że:  

1) w przypadku zlikwidowania Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Rębielicach Szlacheckich dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie ww. szkoły 

będą kontynuować naukę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu, 

w szczególności w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu, co zostało 

doprecyzowane w informacji organu prowadzącego; 

2) Gmina Lipie zapewni dowóz i opiekę podczas dowozu uczniom zamieszkałym 

w obwodzie zlikwidowanej szkoły w Rębielicach Szlacheckich do szkoły w Lipiu oraz 

opiekę w świetlicy szkolnej, której godziny pracy dostosowane są do godzin 

dowożenia; czas dojazdu dzieci z Rębielic Szlacheckich i Szyszkowa do Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu, zgodnie z załączonym rozkładem jazdy autobusu 

szkolnego wyniesie od 10 do 20 minut;  

3) nauczyciele zlikwidowanej szkoły będą mogli ubiegać się o zatrudnienie 

w pozostałych szkołach na terenie gminy, których dyrektorzy będą niezwłocznie 

przekazywać im informacje o wolnych etatach nauczycielskich. 

Wskazując na zasadność projektowanych zmian, Rada Gminy Lipie jako główną przyczynę 

likwidacji podała zły stan techniczny budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich, zagrażający  bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu 

przebywających tam osób, który 26 listopada 2019 r. w trybie pilnym został wyłączony 

z użytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku, 

a 3 grudnia 2019 r., po wykonaniu najpilniejszych prac, mających na celu ochronę przed 

porażeniem prądem, warunkowo został włączony do użytkowania do 26 czerwca 2020 r. 

Po tej dacie, w przypadku braku przeprowadzenia kompleksowego remontu, budynek 

ponownie zostanie wyłączony z możliwości użytkowania, a dzieci nie będą mogły tam się 

uczyć i konieczne będzie zapewnienie im możliwości nauki w innym budynku. Stwierdzono 

również, że Gminy Lipie nie stać na kompleksowy remont budynku szkoły, którego koszt 

oszacowano na około 1,6 – 1,7 mln złotych. Jednak z załączonych protokołów oględzin 

i kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku 

z 26 listopada 2019 r. i 3 grudnia 2019 r. wynika, że warunkiem dopuszczenia budynku 

do użyteczności jest usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie instalacji 

elektrycznej, tj. wykonanie kompleksowego remontu instalacji elektrycznej. 

Z wyjaśnień okoliczności wydania decyzji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Kłobucku przytoczonych przez Radę Gminy Lipie wynika, że w związku 

z utratą ważności dokumentów dotyczących stanu technicznego budynku szkoły, Wójt Gminy 

Lipie w listopadzie 2019 r. zleciła dokonanie okresowej kontroli budynku Szkoły 

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich. W dniu 15 listopada 

2019 r. zostały przeprowadzone okresowe pomiary instalacji elektrycznej przez ELEKTRYK 

Ząbkowscy S.C (protokół nr/2019 z pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej 

i odgromowej), a 21 listopada 2019 r. przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynku 

przez Biuro Projektowe INWESCAD Tomasz Cybiński (protokół nr 5/1R/2019 z okresowej 

kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego). W związku z budzącymi niepokój 

wnioskami zawartymi w obu protokołach i na podstawie oświadczenia  uprawnionego 

elektryka z 22 listopada 2019 r., Wójt Gminy Lipie pismem z 25 listopada 2019 r. wraz 



z ww. załącznikami, zwróciła się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Kłobucku o pilne sprawdzenie stanu technicznego i wydanie opinii w kwestii możliwości 

dalszego użytkowania budynku szkoły w Rębielicach Szlacheckich. Wójt Gminy Lipie 

na wniosek Rady Gminy zleciła także wykonanie kolejnej opinii technicznej 

w przedmiotowej sprawie, wraz z szacunkowym kosztorysem niezbędnych prac, który 

opracował specjalista ds. konstrukcyjno – budowalnych oraz oceny i badania stanu 

technicznego budynków i budowli – mgr inż. Andrzej Dec. W opinii stwierdzono, że stan 

techniczny budynku może stwarzać realne zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia 

osób w nim przebywających, potwierdzając wcześniejsze ustalenia oraz wskazując na wiele 

innych wad budynku. Zakres koniecznych robót to: przebudowa i modernizacja kotłowni oraz 

c.o., wymiana wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, modernizacja pomieszczeń 

sanitarnych, modernizacja kuchni i stołówki, przystosowanie budynku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, wykonanie instalacji elektrycznej w całym budynku, z wyłączeniem 

pracowni komputerowej, wymiana skorodowanych elementów instalacji odgromowej, 

wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wykonanie prac 

termomodernizacyjnych oraz wymiana instalacji kanalizacyjnej, których łączny koszt 

wyceniono na 1,6 – 1,7 mln złotych. 

W uzasadnieniu zwrócono uwagę na koszty jakie od lat Gmina Lipie ponosi na remonty 

i modernizację obiektów oświatowych, wynikające z ich złego stanu technicznego, które 

w latach 2012 r. – 2016 r. wyniosły łącznie 11 mln złotych i trafiły do Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Lipiu, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach i Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie, dzięki czemu są to obecnie placówki nowoczesne, 

spełniające najwyższe standardy. Wśród placówek nie wymieniono Szkoły Podstawowej 

im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach, co może świadczyć, że w tym czasie nie 

przeprowadzano w niej żadnych remontów i modernizacji. 

Kolejnymi argumentami uzasadniającymi zamiar likwidacji szkoły w Rębielicach 

Szlacheckich jest mała liczebność klas, która negatywnie wpływa na rozwój poznawczy, 

społeczny i emocjonalny uczniów oraz generuje wysokie koszty utrzymania szkoły. Liczba 

uczniów w kolejnych latach szkolnych przedstawia się następująco: 2019/2020 – 55, 2020/21 

– 55, 2021/22 – 55, 2022/23 – 43, 2023/24 – 37, 2024/25 46, 2025/26 – 49. Podobna 

tendencja występuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu 2019/2020 – 179, 2020/21 – 

183, 2021/22 – 177, 2022/23 – 160, 2023/24 – 146 , 2024/25 - 156, 2025/26 – 164 (stan na 

21.10.2019 r. - dane z ewidencji ludności UG). W związku z powyższym stwierdzono, że 

włączenie uczniów klas I-VIII ze szkoły w Rębielicach Szlacheckich do szkoły w Lipiu jest 

rozwiązaniem racjonalnym ze względu na liczebność poszczególnych oddziałów 

i optymalnym biorąc pod uwagę warunki prowadzenia zajęć i jakość nauczania. 

Z przedłożonych prognoz demograficznych wynika, że w obwodzie szkoły w Rębielicach 

Szlacheckich w roku szkolnym 2020/21 będzie 26 dzieci w wieku 3-6 lat, a w roku 2021/22 

- 23. W obwodzie szkoły w Lipiu w roku szkolnym 2020/21 dzieci w wyżej określonym 

przedziale wiekowym będzie 80, a w 2021/22 – 84. 

 

W związku z przedmiotową uchwałą Rady Gminy Lipie pracownicy Kuratorium Oświaty 

w Katowicach Delegatura w Częstochowie dokonali 27 stycznia 2020 r. przeglądu oraz 

analizy warunków nauczania, wychowania i opieki w Szkole Podstawowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego i Przedszkola Publicznego, wchodzących w skład Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego w Lipiu, ul. Częstochowska 31, 42 – 165 Lipie, przeglądu Szkoły 

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich wraz z oddziałem 

przedszkolnym w wymienionym wyżej zakresie, uczestniczyli w zebraniu rady pedagogicznej 

szkoły w Rębielicach Szlacheckich i spotkaniu z rodzicami uczniów i dzieci z oddziału 

przedszkolnego tejże szkoły.  



Baza dydaktyczna Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach 

Szlacheckich. 

Siedzibę szkoły stanowi dwukondygnacyjny budynek z wydzielonym mieszkaniem 

nauczycielskim. Na parterze znajdują się 2 sale edukacji wczesnoszkolnej (jedna 

przechodnia), niewielka sala gimnastyczna, pomieszczenie na sprzęt sportowy, świetlica 

(stołówka), sala oddziału przedszkolnego, 3 toalety (w tym 2 nieczynne i 1 dla dzieci 

przedszkolnych), pomieszczenie gospodarcze oraz wyłączona z użytkowania kuchnia. 

W korytarzu przy sali gimnastycznej ustawiono indywidualne, zamykane szafki dla każdego 

ucznia na ubrania i przybory. Eksponowane miejsce zajmuje postać patrona oraz trofea 

uczniów. Na piętrze znajduje się duży korytarz wykorzystywany jako miejsce uroczystości 

szkolnych i środowiskowych, 4 sale lekcyjne (w tym sala komputerowa wyposażona 

w 10 komputerów stacjonarnych i 9 laptopów), biblioteka, gabinet profilaktyki zdrowotnej, 

pokój nauczycielski, pokój dyrektora, pomieszczenie na pomoce dydaktyczne, 3 toalety (2 dla 

uczniów, 1 dla personelu). Na ogrodzonym terenie przy szkole znajduje się trawiaste boisko 

do piłki nożnej, mniejsze do gry w koszykówkę i siatkówkę, skocznia do skoku w dal oraz 

plac zabaw. Na wyposażeniu szkoły jest 1 monitor multimedialny, 2 tablice interaktywne 

i przenośny projektor multimedialny, 2 skanery, 7 radiomagnetofonów, instrumenty 

muzyczne (pianino, instrumenty perkusyjne, dzwonki chromatyczne, ksylofony), mapy 

do geografii i historii, podstawowe pomoce do biologii, pomoce do optyki, sprzęt sportowy 

(m.in.: 4 stoły do tenisa, piłki, kosze, drabinki, ławeczki, kozioł, skrzynia, pochylnie). 

Wszystkie sale do zajęć dydaktycznych są widne, przestronne i zadbane. Część wyposażenia 

szkoła pozyskała z programów rządowych Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa, a także w ramach przyznanej dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej, gminnych projektów Potrafię lepiej i Czas na rozwój oraz ze środków rady 

rodziców (tablica interaktywna i projektor, tablice do koszykówki, książki do biblioteki 

szkolnej). Rodzice we własnym zakresie wykonali remont skoczni do skoku w dal, wymianę 

rynien, wymianę zużytych elementów na placu zabaw, wybudowali nową piaskownicę, 

przekazali zabawki do oddziału przedszkolnego.  

Obecnie szkoła zatrudnia 15 nauczycieli (w tym 7 to nauczyciele innych szkół uzupełniający 

etat). Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje zgodne z rodzajem 

prowadzonych zajęć lub zajmowanym stanowiskiem. Zatrudnianie nauczycieli z innych szkół, 

w kilku przypadkach wynika z faktu zapewnienia im pracy, a nie z braku kwalifikacji 

nauczycieli szkoły w Rębielicach Szlacheckich.  

Obwód szkoły stanowią dwie położone blisko siebie wsie: Rębielice Szlacheckie i Szyszków. 

Organizacja ww. szkoły w roku szkolnym zgodnie z danymi SIO, według stanu na 27 

stycznia 2020 r. przedstawia się następująco: oddział przedszkolny – 17 dzieci, kl. I – 4 

uczniów, kl. II – 7, kl. III – 3, kl. IV - 0, kl. V - 13, kl.VI - 13, kl. VII - 9, kl. VIII – 6. Ogółem 

do szkoły uczęszcza 72 dzieci, w tym 55 uczniów szkoły podstawowej i 17 dzieci w wieku 

przedszkolnym. Oddział przedszkolny pracuje od godziny 9.00 do 13.00. Po tym czasie 

prowadzone są zajęcia religii i przydzielone przez organ prowadzący zajęcia języka 

angielskiego. 

Zarówno nauczyciele, jak i obecni na zebraniu rodzice, stanowczo nie zgadzają się 

na likwidację szkoły w Rębielicach Szlacheckich, krytycznie i z żalem wypowiedzieli się 

na temat uzasadnienia zawartego w uchwale Rady Gminy Lipie. W ich opinii szkoła 

w Rębielicach Szlacheckich zaspokaja wszystkie potrzeby dzieci w zakresie bezpieczeństwa, 

rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego, o czym świadczą osiągnięcia 

w egzaminach zewnętrznych, konkursach i zawodach oraz dalsze losy absolwentów szkoły, 

którzy bardzo dobrze radzą sobie na kolejnych etapach edukacji. Potwierdza to średni wynik 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich ze sprawdzianu 

po klasie szóstej w latach 2009/2010 - 2015/16, który w większości przypadków był wyższy 



od średniej gminy, powiatu, województwa i zawsze wyższy od średniej kraju oraz znaczące 

osiągnięcia uczniów, takie jak laureat szczebla wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu  

Historycznego Losy żołnierza i oręża polskiego (2010 r., 2011 r., 2015 r., 2018 r., 2019 r.) 

oraz tytuł laureata szczebla centralnego (2011 r., 2018 r.), laureat Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Historii dla Szkół Województwa Śląskiego (2017/18, 2018/19), laureat 

Wojewódzkiego Konkursu Klasówka Powstańcza 2019, II miejsce w Wojewódzkim 

Konkursie Fotograficznym Czysta rzeka (2017 r.) oraz sukcesy w klasyfikacji Powiatowego 

Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku (w roku szkolnym 2018/2019 – 9 miejsce 

dziewcząt na 22 szkoły i 7 chłopców na 27 szkół w klasyfikacji ogólnej). Uczestnicy obu 

spotkań akcentowali, jak ważnym miejscem w życiu wsi jest szkoła i ile wysiłku wkładali 

mieszkańcy w budowę jej kolejnych siedzib, począwszy od 1895 roku. Szkoła jest mocno 

osadzona w środowisku, o czym świadczą wspólnie organizowane obchody 750 - lecia wsi 

i 120 – lecia szkolnictwa w Rębielicach Szlacheckich (2016 r.) oraz szkolne uroczystości, 

zawsze z licznym udziałem mieszkańców, w które zaangażowane jest każde dziecko. Szkoła 

jest otwarta dla uczniów zawsze, gdy tego potrzebują. W czasie wolnym przychodzą, aby grać 

w tenisa, korzystać z placu zabaw i boisk na terenie szkolnym, spotkać się z nauczycielami, 

którzy oprócz realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i kreatywność, wynikających 

z ramowego planu nauczania, poświęcają swój czas, np. na przygotowanie ich do konkursów 

i występów. Rodzice podkreślali również, że dowożenie dzieci będzie się wiązało 

z ograniczeniem dostępu do zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania oraz 

spędzaniem czasu w świetlicy, która w szkole w Lipiu jest ciasna i nie można w niej robić 

niczego, poza oczekiwaniem na autobus. Wyrazili także przypuszczenie, że w znaczący 

sposób ograniczony zostanie dostęp do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku 3 - 4 

lat.  

W ocenie nauczycieli i rodziców aktualny stan techniczny szkoły to skutek wieloletnich 

zaniedbań ze strony organu prowadzącego i brak zainteresowania rozwojem szkoły. 

Nauczyciele przypomnieli, że w 2010 roku został opracowany i do dziś niezrealizowany 

projekt termomodernizacji pomimo, że organ prowadzący dysponował wówczas środkami 

ze sprzedaży budynku starej szkoły w Rębielicach Szlacheckich, które zostały wykorzystał 

na cele pozaoświatowe.  Szkoła w Rębielicach Szlacheckich, jako jedyna została pominięta 

w gminnym projekcie Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu – działania gminy Lipie 

na rzecz wyrównywania kluczowych kompetencji ucznia, ponieważ uznano, iż nie spełnia 

kryteriów z powodu wysokich wyników uczniów w nauce. 

Rodzice poinformowali, że wspólnie z dyrektorem szkoły, bez wsparcia ze strony organu 

prowadzącego, doprowadzili do uchylenia decyzji z 26 listopada 2019 r. wydanej przez 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku w sprawie natychmiastowego 

wyłączenia z użytkowania budynku szkoły. Zapewnili również, że obecnie czynią starania 

w celu zgromadzenia środków finansowych na wymianę instalacji elektrycznej, która jest 

warunkiem koniecznym dopuszczenia do dalszego użytkowania budynku szkoły przez 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku.  

W czasie spotkania rodzice potwierdzili, że zostali powiadomieni listami poleconymi za 

potwierdzeniem odbioru o zamiarze likwidacji szkoły. 

Baza dydaktyczna Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Przedszkola 

Publicznego, wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu mieści się w okazałym budynku w centrum wsi, 

na który składają się połączone w jeden kompleks architektoniczny, budynek szkoły 

podstawowej i budynek byłego gimnazjum, całkowicie odnowione i zmodernizowane 

w latach 2012 - 2016. Budynek został poddany termomodernizacji. Oprócz przedszkola 

i szkoły podstawowej w wyodrębnionej część obiektu funkcjonuje żłobek. W wyniku 

przeprowadzonych prac remontowych nadbudowano poddasze, gdzie znajdują się sale 



lekcyjne dla klas I – III oraz klatkę schodową, umożliwiającą całkowite wyodrębnienie 

przedszkola. Gruntownie odnowiono salę gimnastyczną. Budynek dostosowany jest 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawiony barier architektonicznych i wyposażony 

w windę.  

Bazę lokalową stanowi: 17 sal lekcyjnych, w tym 2 pracownie komputerowe i 2 pracownie 

językowe (jedna z zapleczem sanitarnym, która po zlikwidowaniu szkoły w Rębielicach 

Szlacheckich zostanie przeorganizowana na salę do zajęć wychowania przedszkolnego), 

3 sale przedszkolne z zapleczem sanitarnym, biblioteka z czytelnią doposażona w 2016 r. 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, sala gimnastyczna o wymiarach 

24 m x 12 m wraz z wyposażeniem (piłki, bramki, kosze, siatki, drabinki, materace, skrzynie 

gimnastyczne, odskocznie, stoły do tenisa, automat do nauki tenisa JOOLA SHORTY, zestaw 

do unihokeja oraz gimnastyki korekcyjnej), sala zabaw z piankowymi klockami siłownia, 

gabinet pedagoga, gabinet logopedy, gabinet profilaktyki zdrowotnej, świetlica, stołówka, 

radiowęzeł, 12 łazienek, w tym 2 toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

pomieszczenia socjalne.  

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipiu jest administratorem kompleksu boisk sportowych 

Orlik oraz placu zabaw Radosna Szkoła. W części szkoły zainstalowany jest alarm 

oraz monitoring wizyjny.  

Wszyscy uczniowie mają do dyspozycji szafki przeznaczone na ubrania, obuwie zmienne, 

książki i inne przybory. Uczniowie mają zapewnione obiady, które są dostarczane w formie 

cateringu. W przedszkolu przygotowywane jest śniadanie, natomiast obiad i podwieczorek 

również dostarczane są przez firmę zewnętrzną. 

 Dla uczniów i dzieci pięcio- i sześcioletnich, których droga z domu do szkoły wynosi 

odpowiednio powyżej 3 km i 4 km zorganizowano dowozy, obsługiwane przez 3 autobusy. 

Planowy przyjazd do szkoły to godz. 7.30 i 7.50 . Odwóz dzieci odbywa się o 12.35 i 14.25. 

W bieżącym roku szkolnym dowożonych jest 102 uczniów z ogólnej liczby 179 oraz 9 dzieci 

w wieku przedszkolnym. Z regulaminu dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli w gminie 

Lipie z 4 września 2019 r. wynika, że dowożeniem nie są objęte dzieci w wieku 3 – 4 lat, 

korzystające z wychowania przedszkolnego. Na podstawie analizy tygodniowego rozkładu 

zajęć należy stwierdzić, że dowożeni uczniowie oddziałów klas VII i VIII mogą korzystać 

tylko z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lekcji religii i zajęć wychowania do życia 

w rodzinie. 

Z uwagi na organizację dowozu uczniów oraz czas pracy rodziców w szkole funkcjonuje 

świetlica. W bieżącym roku szkolnym opieką świetlicową objęto 57 uczniów. Zajęcia 

w świetlicy prowadzi 5 nauczycieli w łącznym wymiarze 13 godzin tygodniowo. 

Pomieszczenie przeznaczone na świetlicę wyposażone jest w duże stoły i krzesła, które 

zajmują całą powierzchnię sali i przypominają poczekalnię. 

Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00. Aktualnie do trzech oddziałów 

przedszkola uczęszcza łącznie 75 dzieci. Do dyspozycji dzieci są trzy sale zajęć, wyposażone 

w sposób zapewniający realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

Przy każdej sali znajduje się pomieszczenie sanitarne z urządzeniami dostosowanymi 

do potrzeb dzieci. Korytarz, przy którym znajdują się sale i szatnia, oddzielony jest 

od pomieszczeń szkolnych drzwiami. W części przedszkolnej nie ma możliwości 

zorganizowania jeszcze jednego oddziału. 

Wyposażenie szkoły stanowi: 8 tablic multimedialnych (w tym dwie z programu Aktywna 

tablica), 4 projektory multimedialne (w tym 1 z programu Bezpieczna+), pracownia językowa 

wyposażona w monitor interaktywny (z programu Erasmus+), 2 pracownie komputerowe, 

z których jedna wyposażona jest w 16 laptopów z dostępem do Internetu i mobilną szafę 

(program OSE) oraz druga z 2019 r. zorganizowana w ramach projektu Rozwój kompetencji 

kluczem do sukcesu, działania Gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kompetencji kluczowych 



uczniów), 28 tabletów (z ww. projektu oraz projektu Zaprogramuj swoją przyszłość 

i programu PGNiG Być jak Ignacy), kamera cyfrowa, telewizor, aparat fotograficzny, sprzęt 

nagłaśniający, magnetofony, radiowęzeł, pomoce do nauki programowania (3 roboty Dash 

i 2 roboty Dot, maty do kodowania, EduMatrix, zestawy mechatroniczne Makey – makey), 

pomoce do nauki gry w szachy (zestawy szachów, figury szachowe ogrodowe duże, 

szachownica ułożona z kostki brukowej na placu szkolnym), pomoce do nauki przedmiotów 

humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych,  językowych (mikroskopy, kompasy, 

mapy, tablice i plansze poglądowe, modele, zestawy chemicznych odczynników, teleskop, 

maszyna elektrostatyczna, programy multimedialne), pomoce do edukacji dla bezpieczeństwa 

(program Bezpieczna+). 

 Obwód szkoły podstawowej w Lipiu stanowi 9 wsi: Albertów, Chałków, Danków, Rozalin, 

Lipie, Troniny, Brzózki, Natolin, Zbrojewsko. 

Organizacja ww. szkoły i przedszkola, wchodzących w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Lipiu w roku szkolnym 2019/20, zgodnie z danymi SIO według stanu 

na 27 stycznia 2020 r. przedstawia się następująco: 3 oddziały przedszkolne – 75 dzieci, kl. I 

– 21 uczniów, kl. II – 14, kl. III – 17, kl. IV - 9, kl. V - 38, kl.VI - 34, kl. VII - 26, kl. VIII – 

19. Ogółem do szkoły uczęszcza 178 uczniów i 75 do przedszkola. 

 W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu zatrudnionych jest 33 nauczycieli posiadających 

wymagane kwalifikacje. Część nauczycieli uzupełnia etat w innych placówkach na terenie 

gminy. 

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego pracownicy Kuratorium Oświaty 

w Katowicach Delegatura w Częstochowie od 26 listopada 2019 r. na bieżąco monitorowali 

sytuację Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich, w związku z jej wyłączeniem 

z użytkowania w trybie natychmiastowym oraz działania, które doprowadziły do ponownego 

jej otwarcia do czasu zakończenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

w roku szkolnym 2019/20.  

Na podstawie analizy zmian dokonanych w planie sieci publicznych szkół i sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Lipie w ostatnich dziewięciu latach należy 

stwierdzić, że w roku 2011, po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty, 

zlikwidowane zostały trzy szkoły z oddziałami przedszkolnymi w Natolinie, Albertowie 

i Kleśniskach oraz Przedszkole Publiczne w Zimnowodzie, które wskutek przekształcenia 

stało się oddziałem zamiejscowym Przedszkola Publicznego w Parzymiechach (uchwały 

Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2011 r. - Nr VI/29/2011 w sprawie likwidacji szkoły 

i oddziału przedszkolnego – Natolin, Nr VI/30/2011 w sprawie likwidacji szkoły i oddziału 

przedszkolnego – Albertów,  Nr VI/31/2011 w sprawie likwidacji szkoły i oddziału 

przedszkolnego – Kleśniska, Nr VI/32/2011 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego 

w Zimnowodzie w związku z jego przekształceniem w Oddział Zamiejscowy Przedszkola 

Publicznego w Parzymiechach.) 

W przypadku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich, 

Rada Gminy Lipie już wcześniej podjęła próbę likwidacji szkoły, podejmując w tej sprawie 

uchwałę intencyjną nr XIX/122/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.  

Należy również zwrócić uwagę, że w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

w związku z interwencją rodziców, w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Rębielicach Szlacheckich 11 lipca 2017 r została przeprowadzona kontrola dotycząca 

planowanej organizacji pracy na rok szkolny 2017/2018, w kontekście polecenia Wójta 

Gminy Lipie o nieutworzeniu oddziału klasy I dla trojga dzieci zamieszkałych w obwodzie 

ww. szkoły oraz wyznaczeniem miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole 

Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu. Skutkiem podjętych działań było 

wydanie zalecenia organowi prowadzącemu szkołę, stwierdzenie nieważności zarządzenia 

Wójta Gminy Lipie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Założeń do opracowania arkusza 



organizacji pracy Szkoły w Rębielicach Szlacheckich na rok szkolny 2017/2018.przez 

Wojewodę Śląskiego oraz utworzenie oddziału klasy I w szkole w Rębielicach Szlacheckich 

w roku szkolnym 2017/2018.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że likwidacja Szkoły Podstawowej 

w Rębielicach Szlacheckich pogorszy dostępność do wychowania przedszkolnego 

dzieciom zamieszkałym w obwodzie tej szkoły, poprzez konieczność dojazdu autobusem 

szkolnym, zgodnie ze sztywnym rozkładem jazdy. W przypadku dzieci poniżej piątego 

roku życia, którym organ prowadzący nie zapewnia dowozu, w znacznym stopniu 

ograniczy, a dzieciom których rodzice nie mają możliwości ich dowozu we własnym 

zakresie, uniemożliwi korzystanie z przysługującego dzieciom od trzeciego roku życia 

prawa do wychowania przedszkolnego. 

W związku z przyjęciem dzieci w wieku przedszkolnym z Rębielic Szlacheckich, 

konieczne będzie zorganizowanie dodatkowego oddziału, na funkcjonowanie którego 

nie ma miejsca w wyznaczonej strefie przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Lipiu. Pomieszczenie z zapleczem sanitarnym, w którym zaplanowano dodatkową salę 

wychowania przedszkolnego znajduje się w części szkolnej, na piętrze, w sąsiedztwie sal 

lekcyjnych. Taka organizacja pogorszy warunki pobytu dzieci uczęszczających do tego 

oddziału w porównaniu do dzieci z innych oddziałów przedszkola. 

 

Ze względu na zaproponowaną przez organ prowadzący organizację dowozów, 

pogorszeniu ulegnie możliwość udziału uczniów w oferowanych zajęciach 

pozalekcyjnych. W szczególny sposób dotknie uczniów oddziałów klas VII i VIII, którzy 

w wyznaczonych ramach czasowych, pomiędzy godziną przyjazdu do nowej szkoły 

a godziną ostatniego kursu powrotnego, będą mogli uczestniczyć tylko w zajęciach 

obowiązkowych oraz lekcjach religii i wychowania do życia w rodzinie, jeśli zadeklarują 

wolę udziału w nich. Uczniowie ci nie będą mieć możliwości udziału w zajęciach 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęciach z zakresu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych w przypadku uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czy angażowania się w inne 

działania na terenie szkoły. W powyższej sytuacji można mówić o nieprzestrzeganiu 

praw dziecka i ucznia polegającym na nierównym traktowaniu. 

 

 Organizacja pracy w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach 

Szlacheckich sprzyja indywidualizacji, dzięki czemu dzieci mają duże poczucie 

bezpieczeństwa, uzyskują optymalne efekty w nauce, co potwierdzają wyniki 

sprawdzianów zewnętrznych, osiągają sukcesy w konkursach na poziomie województwa 

i kraju, co otwiera im szersze możliwości wyboru dalszej drogi kształcenia. Powyższe nie 

potwierdza tezy, że uczniowie z mało licznych oddziałów nie mają szansy rywalizacji, 

prezentacji i obrony własnego stanowiska. Mała liczebność oddziałów nie ogranicza 

interakcji społecznych, które są możliwe na zajęciach w klasach łączonych oraz podczas 

realizacji wspólnych przedsięwzięć w grupach międzyklasowych i na poziomie całej 

szkoły. Zdaniem rodziców poddawana w wątpliwość skuteczność nauczania w klasach 

łączonych jest dobrym rozwiązaniem dla uczniów, ale wymaga kunsztu pedagogicznego 

od nauczycieli, którzy w szkole w Rębielicach Szlacheckich doskonale sobie radzą w tej 

sytuacji. Jeszcze większe obawy budzi funkcjonowanie ich dzieci od nowego roku 

szkolnego w środowisku, w którym dwie trzecie wszystkich uczniów stanowią uczniowie 

dojeżdżający z różnych miejscowości. Z tego punktu widzenia należy uznać, że ich 

indywidualna sytuacja ulegnie pogorszeniu.   

 



 Atutem szkoły, która ma ulec likwidacji jest pozycja, jaką zajmuje wśród mieszkańców 

wsi, którzy od pokoleń wykazują ogromną determinację w dążeniu do jej utrzymania 

oraz zaangażowanie w jej życie, w ten sposób uświadamiając młodym wartość edukacji 

i jej znaczenie w życiu każdego człowieka. Takie działania są nie do przecenienia 

z punktu widzenia wychowania i kształtowania postaw dzieci i młodzieży 

w poszanowaniu wyznawanych wartości i dorobku poprzednich pokoleń.  

 

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, jest 

zadaniem organu prowadzącego szkołę i jej dyrektora. Zły stan techniczny budynku 

szkoły, zagrażający życiu i zdrowiu osób w nim przebywających, jest skutkiem 

wieloletnich zaniedbań, polegających na braku zabezpieczenia w budżecie szkoły 

środków finansowych na remonty i modernizację oraz braku działań w celu pozyskania 

środków zewnętrznych, co można uznać za celowe działanie, zmierzające do likwidacji 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich. Obecnie 

to rada rodziców i dyrektor szkoły swoją determinacją doprowadzili do wykonania 

niezbędnych napraw i zmiany decyzji organu nadzoru budowlanego w sprawie 

wyłączenia z użytkowania budynku szkoły, zlecili wykonanie kosztorysu kompleksowego 

remontu instalacji elektrycznej i starają się o środki, aby w terminie do 26.06.2020 r. 

przeprowadzić ww. prace, które stanowią warunek, że szkoła nie zostanie ponownie 

zamknięta. W tej sytuacji należy uznać, że decyzja o zamiarze likwidacji ww. szkoły 

znacznie pogorszy warunki realizacji obowiązku szkolnego i rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego oraz ograniczy lub wręcz uniemożliwi dzieciom 

od trzeciego roku życia korzystanie z prawa do wychowania przedszkolnego. Narazi 

dzieci i młodzież z Rębielic Szlacheckich oraz Szyszkowa na wieloletnie dojazdy 

do szkoły, które są uciążliwe i znacznie ograniczają możliwość spędzania czasu wolnego 

zgodnie z potrzebami edukacyjnycmi i możliwościami psychofizycznymi uczniów. 

 

 

 

 

 

Śląski Kurator Oświaty 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 
Pouczenie: 
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej w terminie 7 dni 

od doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Śląskiego Kuratora Oświaty. 
Otrzymują: 

1. Wnioskodawca, 
2. aa. 

 


