
Uchwała Nr 316/XLIII/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia  24 lutego 2022r. 
 
 

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie  
poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć 

 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Gostyninie, uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 

 

Z dniem 31 sierpnia 2022 r., przekształca się Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte 
w Gostyninie, ul. gen. J. Bema 23, poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć w budynku 
przy ul. Wojska Polskiego 23  w Gostyninie. 
 

§ 2 
 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 
 

§ 3 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Andrzej Hubert Reder  
 



UZASADNIENIE 
 
 Zgodnie z art. 39 ust. 7a ustawy - Prawo oświatowe likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły, do którego mają 
zastosowanie przepisy art. 89 tej ustawy.  
 Przedłożona uchwała stanowi akt prawny kończący prawny proces przekształcenia Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte poprzez likwidację lokalizacji prowadzenia zajęć w obiekcie 
przy ul. Wojska Polskiego 23 i jest konsekwencją podjętych w 2017 r. działań dostosowujących sieć szkolną 
do nowego ustroju szkolnego (likwidacja gimnazjów i przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych w 
ośmioletnie szkoły podstawowe).  
 Uchwała nr 271/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 
– Prawo oświatowe zakładała tymczasowość rozwiązania polegającego na tym, że  niektóre oddziały Szkoły 
Podstawowej nr 3  będą mogły funkcjonować w budynku przy ul. Wojska Polskiego 23.  W tym czasie w 
szkole funkcjonowały 34 oddziały (28 oddziałów szkoły podstawowej i 6 oddziałów wygaszanego 
gimnazjum).  
 W budynku przy ul. gen. J. Bema 23 oprócz Szkoły Podstawowej nr 3 została powołana w 2006 r. 
Miejska Szkoła Muzyczna I Stopnia. Funkcjonowanie tej szkoły spowodowało, że nie wszystkie oddziały Szkoły 
Podstawowej nr 3  mogły się „zmieścić” w jednym budynku, co wymusiło w 2017 r. przyjęcie ww. 
tymczasowego rozwiązania. 
  Liczba oddziałów w szkole w poszczególnych latach zmieniała  się w następujący sposób: rok szkolny 
2018/19 – 34 oddziały, 2019/20 – 35 oddziałów, 2020/21 – 32 oddziały.  Na chwilę obecną Szkoła 
Podstawowa nr 3 liczy 664 uczniów w 31 oddziałach. 
 Po zakończeniu działalności gimnazjum w budynku przy ul. Wojska Polskiego 23 funkcjonowały 
jedynie niektóre klasy VII i VIII, a w obecnym roku szkolnym już tylko klasy VIII. 
 Szkoła funkcjonuje w dwóch lokalizacjach, co wiąże się z koniecznością przemieszczania się między 
budynkami w czasie przerw międzylekcyjnych  i stanowi ogromne wyzwanie organizacyjne dla dyrekcji szkoły 
i całej kadry pedagogicznej. 
 Proponowana zmiana jest bardzo istotna, także z punktu widzenia uczniów. Uczniowie pobierający 
naukę w budynku przy ul. Wojska Polskiego 23 mają utrudniony dostęp do biblioteki szkolnej, do korzystania 
ze stołówki szkolnej czy do sekretariatu szkoły. Biblioteka szkolna oraz  sekretariat funkcjonuje jedynie w 
budynku przy ul. gen. J Bema 23. Wypożyczenie książek, załatwianie wszystkich spraw organizacyjnych 
(legitymacje, opłaty za obiady itp.) wymagają od uczniów przemieszczania się do budynku głównego szkoły.  
Do budynku przy ul. Wojska Polskiego 23 codziennie dowożone są obiady przygotowywane w kuchni w 
budynku przy ul. gen. J. Bema 23 i wydawane w przygotowanym do tego celu, zastępczym  pomieszczeniu.  
 Szczególnie ważne dla dzieci jest zagadnienie przynależności do grupy i całej społeczności szkolnej. 
Jest wiele badań, które pokazują, że jeżeli dziecko ma poczucie przynależności do szkoły, to jego wyniki i 
sposób funkcjonowania w szkole jest lepszy, a w dalszej perspektywie będzie szczęśliwszym człowiekiem, 
będzie miało ciekawszą wizję świata. Definicja poczucia przynależności oznacza, że człowiek czuje się w 
jakimś miejscu oczekiwany, szanowany, włączony w to miejsce, czyli jest jego częścią i tworzy razem z innymi 
wspólny świat. Po procesie przekształcenia nie będzie uczniów, którzy są „obok” głównego nurtu szkoły. 

 
 Jednocześnie w wyniku kontroli Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie 
w 2018 r. został nałożony na organ prowadzący obowiązek dostosowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 
23 do wymagań ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j., Dz. U. z 2018, poz. 620 
ze zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 
719 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj., Dz. U. x2015 r., poz. 1422 ze zm.).  
Termin ostatecznej adaptacji budynku do nowych wymagań p. poż. w związku z pojawieniem się komplikacji 
z właściwym zaplanowaniem zajęć dydaktycznych był przedłużany kilkakrotnie. 
W celu zapewnienia prawidłowego działania Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie, po przeanalizowaniu 
kosztów niezbędnego remontu budynku przy ul. Wojska Polskiego 23,  powstała koncepcja przeniesienia 



Miejskiej Szkoły Muzycznej I Stopnia z budynku przy ul. gen. J. Bema 23 do wyremontowanego budynku, przy 
ul. Wojska Polskiego 23.  
 Obecnie trwają prace projektowe i inwestycyjne, które zakładają wprowadzenie zmiany sposobu 
użytkowania i przebudowy obiektów będących przedmiotem sprawy na potrzeby Miejskiej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia i Miejskiej Biblioteki Publicznej.  
 W związku z zaawansowaniem prac przygotowawczych do przeniesienia oddziałów klas szkoły 
muzycznej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 23 konieczne jest udostępnienie tego budynku do 
wykonania niezbędnych prac remontowych dostosowujących obiekt do potrzeb ww. szkoły muzycznej. 
 Jednocześnie zaczyna się proces przygotowawczy do zwiększenia liczby oddziałów w Przedszkolu nr 4 
w Gostyninie. Wybudowanie nowego obiektu pozwoli na przeniesienie dotychczasowych oddziałów 
przedszkolnych funkcjonujących w budynku przy ul. gen. J. Bema 23 do nowo wybudowanego budynku, który 
powstanie obok istniejącego budynku Przedszkola nr 4.  
 W obecnej sytuacji organizacyjnej i społecznej, wynikającej z liczby uczniów, zasobów lokalowych 
oraz potrzeb środowiska lokalnego Miasta Gostynina przedstawione rozwiązanie jest zasadne ekonomicznie 
i jednocześnie przyniesie korzyści dla uczniów zarówno Szkoły Podstawowej nr 3 , jak i uczniów Miejskiej 
Szkoły Muzycznej I stopnia. 
 Likwidacja lokalizacji nie wpłynie negatywnie na jakość kształcenia i wychowania, a wręcz ma 
zdecydowanie poprawić komfort nauki i pracy.  
 Przekształcenie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć nie spowoduje zmiany nazwy 
szkoły. Granice obwodu szkoły również pozostają bez zmian. Powyższe rozwiązanie nie ograniczy dostępności 
nauki, wychowania i opieki uczniów – mieszkańców Miasta Gostynina. W przypadku uczniów uczących się  w 
budynku przy ul. Wojska Polskiego 23 nie ma potrzeby wskazania miejsca kontynuowania nauki – w budynku 
tym, na obecną chwilę, uczą się jedynie uczniowie czterech oddziałów klasy VIII – kończący w tym roku 
szkolnym edukację na poziomie szkoły podstawowej. 
 Z danych demograficznych wynika, że liczba uczniów mieszkających w obwodzie Szkoły Podstawowej 
nr 3, z roku na rok będzie malała. W kolejnych dwóch latach szkolnych liczba oddziałów będzie co roku 
mniejsza o 2-3 oddziały.  
 Reorganizacja szkoły nie wpłynie na stan zatrudnienia nauczycieli. Zatrudnienie pracowników 
niepedagogicznych od dłuższego czasu jest analizowane pod względem liczby pracowników niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania szkoły. Stopniowo stan zatrudnienia był zmniejszany (nie zatrudniano 
pracowników na wakaty powstałe w wyniku odejść pracowników na emeryturę).  
  O zamiarze przekształcenia szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, 
najpóźniej na 6 miesięcy przed przewidzianym terminem przekształcenia, zawiadomiono wszystkich rodziców 
uczniów oraz właściwego kuratora oświaty.  
 Przekształcenie szkoły poprawi warunki pracy nauczycieli, kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, a 
przede wszystkim wpłynie na jakość nauki i postrzegania środowiska lokalnego przez uczniów. Mając 
powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 
 
 

 


