
UCHWAŁA NR XXXI/333/2021 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 10 lutego 2021 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1 i ust.9 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę dokonania z dniem 31 sierpnia 2021 roku przekształcenia przez zmianę 
siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu z dotychczasowej 
siedziby przy ul. Adama Mickiewicza 9 w Sandomierzu na siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 
39 w Sandomierzu. 

§ 2. O zamiarze przekształcenia przez zmianę siedziby szkoły, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały należy zawiadomić Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, rodziców lub prawnych opiekunów 
uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Sandomierzu oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu wynika z konieczności dostosowania sieci
szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Sandomierz do realnych potrzeb wynikających
z zachodzących zmian demograficznych.

Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną określającą termin zamiaru zmiany siedziby szkoły na
dzień 31 sierpnia 2021 r. Termin ten jest obligatoryjny, ponieważ został ustanowiony przepisem prawa
publicznego, mającym charakter bezwzględnie obowiązujący zgodnie z art. 89 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.).

W obecnym stanie prawnym na podstawie Uchwały Nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych,
w Gminie Sandomierz funkcjonują 4 szkoły podstawowe mieszczące się w 6 budynkach, w których
w roku szkolnym 2020/2021 uczy się 1555 uczniów, a w latach kolejnych następuje ciągły spadek
liczby uczniów zgodnie z danymi przekazanymi przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu
Miejskiego
w Sandomierzu. Fakt niżu demograficznego sprawia, że utrzymywanie 6 budynków przez Gminę jest
nieracjonalne z ekonomicznego punktu widzenia. Natomiast pewne jest, że utrzymująca się tendencja
spadku liczby uczniów w  przypisanych obwodach w latach następnych spowoduje, że budynek przy
ul. Mickiewicza 39 już w roku szkolnym 2023/2024 będzie mógł być w całości użytkowany tylko
przez Szkołę Podstawową Nr 2.

Zamiarem uchwałodawcy jest dokonanie procesu zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu przy ul. Adama Mickiewicza 9 i zapewnienie
dzieciom możliwości kontynuowania nauki, a nauczycielom pracy w Szkole Podstawowej Nr 2, ale
w budynku przy ulicy Adama Mickiewicza 39.

Powyższa zmiana nie pociąga również za sobą żadnych negatywnych skutków społecznych
bowiem: żaden z nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi pracujących w Szkole
Podstawowej Nr 2 nie straci pracy.

Przewidywane przeniesienie Szkoły Podstawowej Nr 2 do siedziby w budynku przy ulicy Adama
Mickiewicza 39 w Sandomierzu, po przeprowadzonych zmianach wydzielenia części budynku
i ustanowieniu części wspólnych ze Szkołą Podstawową Nr 4, nie pogorszy warunków nauczania,
ani nie ograniczy powszechnej dostępności do szkoły zarówno uczniów jednej jak i drugiej szkoły.
We współczesnej edukacji bardzo ważne jest, aby dziecko wchodziło w relacje z rówieśnikami
z różnych środowisk. W momencie przeniesienia do innego budynku szkoły w celu kontynuowania
nauki, przewiduje się, że dzieci szybko zaadoptują się do nowych warunków i w rezultacie zamiana ta
ułatwi im w przyszłości kontynuację nauki w szkołach ponadpodstawowych zlokalizowanych na
terenie Gminy Sandomierz. W tym miejscu należy zaznaczyć, że dzieci z przeniesionej szkoły będą
kształcone przez dotychczasową kadrę pedagogiczną, nie nastąpi łączenie ani dzielenie oddziałów.

Obecny budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 jest najstarszym obiektem z przeznaczeniem na
działalność oświatowo - wychowawczą na terenie Gminy Sandomierz. Powstał on w 1927 roku. Jego
warunki lokalowe nie spełniają, zdaniem organu prowadzącego, wysokich standardów kształcenia
i bezpieczeństwa uczących się w nim dzieci. Decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego na Gminę
Sandomierz został nałożony obowiązek dokonania m.in. remontu posadzki korytarza na I piętrze
i gruntownego remontu łazienek, co spowoduje duże obciążenie finansowe dla Gminy. Warto
zaznaczyć, że szkoła funkcjonuje w jednym budynku z II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza
Kościuszki. Nie posiada tym samym wystarczającej bazy dydaktycznej, a przede wszystkim bazy
sportowej, gdyż salę gimnastyczną dzieli wraz z liceum podobnie jak boisko sportowe. Ponadto na II
piętrze szkoła nie posiada sanitariatów. Co prawda w budynku przy ulicy Adama Mickiewicza 39,
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 również będą korzystać z części wspólnych budynku, tj.
biblioteki szkolnej czy stołówki, ale będzie to odbywało się z rówieśnikami, a  nie z licealistami i jest
to dużą zaletą tego przeniesienia. W budynku przy ulicy Adama Mickiewicza 39 znajdują się 2 sale
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gimnastyczne. Do dyspozycji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 będzie bieżnia, boiska szkolne
oraz plac zabaw dla najmłodszych.

Po przeniesieniu Szkoły Podstawowej Nr 2 do nowej siedziby zdecydowanie polepszą się warunki
lokalowe i higieniczne dla przeniesionych uczniów, ponieważ budynek jest obszerny i dobrze
wyposażony, a sprzęt i wyposażenie pracowni tematycznych, które zostanie przeniesione do tego
budynku z obecnego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 jeszcze go doposaży. Nie będzie
dwuzmianowości, a także nie będzie potrzeby organizowania dowozu dzieci do nowej siedziby szkoły
przez Gminę Sandomierz, gdyż budynek nowej siedziby spełnia co do odległości wymogi określone
w art 39 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe.

Reasumując: sprawą najważniejszą, której w żaden sposób nie można stracić z pola widzenia,
w procesie zmiany siedziby placówki oświatowej jest dobro dzieci. Z tego też powodu Gmina
Sandomierz dołoży wszelkich starań aby zapewnić dzieciom z przeniesionej do nowej siedziby szkoły
jak najlepsze warunki pod względem nauczania, wychowania, rozwoju oraz bezpieczeństwa.
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