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Ostrowek, dnia 9 kwietnia 2019 r.

Rodzice uczniow oddzialow IVa, IVb
Szkola Podstawowa
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowku
Ostrowek 95, 98-311 Ostrowek

W odpowiedzi na petycje rodzicow uczniow oddzialow IVa i IVb Szkoly
Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowku, bior^c pod uwage
przedstawione argumenty informuje, ze zarowno ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oswiatowc (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) jak i rozporz^dzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegolowej organizacji publicznych szkol i publicznych
przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502) nie zawieraj^ uregulowari dotycz^cych maksymalnej
liczby uczniow na obowi^zkowych zajeciach edukacyjnych w klasach IV-VIII szkoly
podstawowej.

Ww. rozporz^dzenie zawiera jedynie rozwiqzania dotyczqce liczebnosci dzieci i uczniow
w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III szkoly podstawowej, co oznacza, ze liczba ta
nie moze bye wieksza niz 25.

Liczba uczniow w klasach IV-VIII okreslana jest jedynie w arkuszu organizacyjnym szkoly,
co wi^ze sie z koniecznoscia zapewnienia uczniom bezpiecznyeh i higienicznych warunkow
nauki w konkremych warunkach lokalowych (art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oswiatowe).

Rozporzadzenie w sprawie szczegolowej organizacji publicznych szkol i publicznych
przedszkoli zawiera regulacje dotycz^ce form organizacji obowi^zkowych zajec
edukacyjnych. W kazdej szkole obowiazkowe zajecia edukacyjne powinny bye organizowane
w oddzialach. Jednakze zajecia te mog4 odbywac si? takze w grupie oddzialowej, grupie
miedzyoddziaiowej, grupie miedzyklasowej lub grupie miedzyszkolnej zgodnie z zasadami
okreslonymi w rozporz4dzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planow
nauczania dla publicznych szkol, W ww. rozporzq.dzeniu okreslona zostala dopuszczalna
liczba uczniow w grupach - na poszczegolnych zajeciach edukacyjnych, a zatem:

w klasach IV-VIII szkoly podstawowej podzial na grupy jest obowi^zkowy:

1) na obowi^zkowych zajeciach z informatyki w oddzialach liczacych wiecej niz 24 uczniow;
zajecia moga bye prowadzone w grupie oddzialowej lub miedzyoddziatowej liczacej nie
wiecej niz 24 uczniow; liczba uczniow w grupie nie moze przekraczac liczby stanowisk
komputerowych w pracowni komputerowej;

2) na obowia^zkowych zajeciach z j^zykow obcych nowozytnych w oddzialach liczacych
wiecej niz 24 uczniow; zajecia mog^ bye prowadzone w grupie oddzialowej
lub miedzyoddzialowej liczacej nie wieeej niz 24 uczniow; przy podziale na grupy nalezy
uwzgl^dnic stopieh zaawansowania znajomosci jezyka obcego nowozytnego;



3) na obowi^zkowych zajeciach wychowania fizycznego; zajecia moga bye prowadzone
w grupie oddzialowej, miedzyoddzialowej lub miedzyklasowej, a w przypadku zespolu szkol
- takze w grupie miedzyszkolnej, liczacej nie wiecej niz 26 uczniow, z tym ze jezeli w sklad
grupy oddzialowej, miedzyoddzialowej, mied/.yklasowej lub miedzyszkolnej wchodz^
uczniowie posiadaj^cy orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzgledu na
niepelnosprawnosc uczeszczajacy do oddzialow integracyjnych lub uczniowie oddzialow
specjalnych, liczba uczniow w grupie nie moze bye wieksza niz liczba uczniow odpowiednio
w oddziale integracyjnym lub oddziale specjalnym.

Z przedstawionego przez dyrektora Szkoiy Podstawowej im. rotmistrza Witolda
Pileckiego w Ostrowku projektu arkusza organizacji Szkoly Podstawowej w Ostrowku
wynika, ze w roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniow w poszczegolnych klasach bedzie
wynosila: 22 w klasie 1, 17 w klasie II, 14 w klasie III, 8 w klasie IV, 24 w klasie V, 22
w klasie Via, 21 w klasie VIb, 16 w klasie VII i 17 w klasie VIII. Liczba uczniow w klasaeh
jest zblizona, nie ma potrzeby dzielenia oddzialow ze wzgledu na zbyt duza ilosc uczniow,
ponadto szkola dysponuje odpowiednim wyposazeniem oraz zatrudnia wykwalifikowan^
kadre pedagogiczn^, ktora w wiekszosci pracuje na pemy etat w tej szkole w zwi^zku z czym
zna potrzeby i umiejetnosci uczniow poszczegolnych klas. Ponadto szkola zapewnia rowniez
pomoc psychologiczno — pedagogicznq. W roku szkolnym 2019/2020 przewidziano 20 godzin
w tygodniu dla pedagoga szkolnego, ktorego zadaniem jest rozpoznawanie i zaspokajanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniow, rozpoznawanie
indywidualnych mozliwosci psychofizycznych uczniow, czynnikow srodowiskowych
wplywajqcych na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjalu rozwojowego
uczniow. Nie otrzymujemy sygnalow odmowy udzielenia pomocy psychologiczno
pedagogicznej ze strony uczniow. Bezpieczcristwo uczniom jest zapewnione rowniez poprzez
mozliwosc uczestnictwa w zajeciach swietlicowych, w ramach ktorych przewidziano 26
godzin w tygodniu dla opiekuna swietlicy.

Analizujac list^ uczniow dojezdzajacych do Szkoly Podstawowej w Ostrowku mozna
zauwazyc, ze czesc z nich jest zameldowana w miejscowosci Niemierzyn, ktora znajduje si?
w granicach obwodu Szkoly Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki w Skrzynnie a nie Szkoly
Podstawowej w Ostrowku. Gmina Ostrowek zapewnia bezplatny transport i opiek$ w czasie
przewozu uczniow do szkoly albo zwrot kosztow przejazdu srodkami komunikacji publicznej,
jezeli dowozenie zapewniaj^ rodzice a droga ucznia z domu do szkoly, w obwodzie ktorej
mieszka uczen przekracza 3 km w przypadku uczniow klas I-IV lub 4 km w przypadku
uczniow klas V-VIII.

Z danych udostepnionych przez dyrektora Szkoly Podstawowej w Skrzynnie na temat liczby
uczniow wynika, ze poszczegolne klasy licza^ odpowiednio 8, 9, 5, 11, 6, 6, 6, 11 uczniow.
Granice obwodu szkol sa okreslone w uchwale Rady Gminy Ostrowek Nr XXI/147/2017
zdnia 27 marca 2017 r. w sprawie doslosowania sieci szkol podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego, ale wybor szkoly nie jest narzucony, to rodzic decyduje
0 przyszlosci swojego dziecka. Gmina Ostrowek prowadzi cztery szkoly podstawowe
1 zapewnia mozliwosc nauki w kazdej z nich bez wzgledu na miejsce zamieszkania ucznia.
Wtrzech sposrod nich ksztalci si^ w tym roku szkolnym tacznie 185 uczniow podczas gdy
w Szkole Podstawowej w Ostrowku 195 (z czego 40 w klasach gimnazjalnych). Kazda
ze szkol jest oddalona o kilka kilometrow od miejscowosci Ostrowek.
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