
UCHWAŁA NR XXVI/168/20 
RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Chełmża oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713), art. 39 ust. 5, ust. 5a i ust. 8  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1148, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz 2020 r. poz. 374) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/108/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2019 r. poz. 4518) załącznik Plan sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz granice obwodów publicznych 
szkół podstawowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.  

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie 1 września 2020. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Iwański 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/168/20 

Rady Gminy Chełmża 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

Plan sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz granice obwodów 

publicznych szkół podstawowych 

LP. Nazwa Szkoły Adres siedziby szkoły, 
Adresy innych lokalizacji prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły 
 

1. Szkoła Podstawowa  
w Grzywnie 

Grzywna 110a, 87-140 Chełmża Brąchnówko, Browina,  
Grzywna,  
Kuczwały,  
Mirakowo – część wsi 
zgodnie z załącznikiem 
graficznym, Strużal 

2. Szkoła Podstawowa  
im. ks. Leona Poeplau  
w Kończewicach 

Adres siedziby szkoły: 
Kończewice 12a, 87-140 Chełmża 
 
Adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych: 
Głuchowo 3a, 87-140 Chełmża 

Bielczyny, Bogusławki, 
Głuchowo, Kończewice,  
Nawra,  
Windak,  
Parowa Falęcka 

3. Szkoła Podstawowa  
im. Mikołaja Kopernika  
w Sławkowie 

Sławkowo 4, 87-140 Chełmża Mirakowo – część wsi 
zgodnie z załącznikiem 
graficznym, 
Morczyny,  
Sławkowo 

4. Szkoła Podstawowa  
im. Władysława 
Broniewskiego  
w Zelgnie 

Adres siedziby szkoły: 
Zelgno 12,  87-140 Chełmża 
 
Adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych: 
Pluskowęsy 71a, 87-140 Chełmża 

Drzonówko, Dziemiony, 
Dźwierzno, Januszewo,  
Grzegorz,  
Kiełbasin,  
Liznowo,  
Mirakowo – część wsi 
zgodnie z załącznikiem 
graficznym,  
Nowa Chełmża, 
Pluskowęsy,  
Zalesie,  
Skąpe,  
Szerokopas, Świętosław,  
Bocień,  
Witkowo, Zajączkowo,  
Zelgno 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019

r. poz. 1148 z późn.zm.) do właściwości rady gminy należy ustalenie sieci publicznych szkół

podstawowych oraz granic obwodów tych szkół. Gmina Chełmża jest gminą wiejską o powierzchni

179 km2 i zamieszkałą przez 9.850 mieszkańców.

Rada Gminy Chełmża uchwałą Nr XVI/108/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. ustaliła sieć

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określiła granice

obwodów publicznych szkół podstawowych.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych, zakłada funkcjonowanie czterech szkół

o pełnej strukturze organizacyjnej:

1) Szkoły Podstawowej w Grzywnie obejmującej obwodem m-ci: Brąchnówko, Browinę,

Grzywnę i Strużal;

2) Szkoły Podstawowej im. ks. L. Poeplau w Kończewicach obejmującej obwodem m-ci:

Bielczyny, Bogusławki, Głuchowo, Kończewice, Nawrę, Windak i Parowę Falęcką;

3) Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Sławkowie obejmującej obwodem m-ci: Kiełbasin,

Kuczwały, Mirakowo, Morczyny i Sławkowo;

4) Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Zelgnie obejmującej obwodem m-ci:

Drzonówko, Dziemiony, Dźwierzno, Januszewo, Grzegorz, Liznowo, Nową Chełmżę,

Pluskowęsy, Zalesie, Skąpe, Szerokopas, Świętosław, Bocień, Witkowo, Zajączkowo i Zelgno.

Wg danych SIO na dzień 30.09.2019 r., w szkołach uczyło się 735 uczniów klas I-VIII

w tym:

- w Szkole Podstawowej w Grzywnie – 141 uczniów,

- w Szkole Podstawowej im.ks. L. Poeplau w Kończewicach – 209 uczniów,

- w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Sławkowie – 120 uczniów ,

- w Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego w Zelgnie – 265 uczniów.

Gmina Chełmża posiada bazę szkolną, która dostosowana była do organizacji systemu

oświaty obejmującego szkoły podstawowe i gimnazja. Obecnie przestronne budynki

po zlikwidowanych gimnazjach wykorzystywane są na potrzeby dwóch największych szkół

podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Kończewicach, która funkcjonuje w dwóch budynkach

położonych w Kończewicach i Głuchowie (obiekt pogimnazjalny) oraz Szkoły Podstawowej

w Zelgnie, która poza głównym budynkiem w Zelgnie dysponuje również obiektem

pogimnazjalnym w Pluskowęsach.

Poniższy mapa przedstawia plan sieci oświatowej w Gminie Chełmża wprowadzony

uchwałą Nr XVI/108/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic

obwodów tych szkół.
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Rysunek 1

PROPONOWANE ZMIANY GRANIC OBWODÓW SZKÓŁ:

Projekt uchwały zakłada zmianę dotychczasowych obwodów Szkoły Podstawowej

w Grzywnie, Szkoły Podstawowej w Sławkowie oraz Szkoły Podstawowej w Zelgnie. Planowane

zmiany dotyczą:

- włączenia do obwodu Szkoły Podstawowej w Zelgnie wsi Kiełbasin oraz części wsi Mirakowo

(kolonia Grodno), którą stanowi obszar położony w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej

Pluskowęsy-Mlewo-Sierakowo nr 649,

- włączenia do obwodu Szkoły Podstawowej w Grzywnie wsi Kuczwały oraz części wsi

Mirakowo, którą stanowi obszar położony w sąsiedztwie drogi powiatowej Mała Grzywna

Mirakowo nr 2025C oraz drogi gminnej Mirakowo-Kuczwały nr 100530C.

Włączenie do obwodu Szkoły Podstawowej w Zelgnie wsi Kiełbasin oraz części wsi

Mirakowo (kolonia Grodno).

Obecnie wieś Kiełbasin oraz Mirakowo są miejscowościami, które zgodnie z uchwałą Nr

XVI/108/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granice obwodów tych

szkół, wchodzą w obwód Szkoły Podstawowej w Sławkowie.

Wieś Kiełbasin od strony zachodniej graniczy ze wsią Mirakowo, a od strony północnej z

Sołectwem Januszewo-Dźwierzno. Należy zwrócić uwagę, że wieś leży w ciągu komunikacyjnym

drogi wojewódzkiej Pluskowęsy-Mlewo-Sierakowo nr 649, co powoduje jej bardzo dobre, a tym

samym szybkie skomunikowanie ze Szkołą Podstawową w Zelgnie (budynek w Pluskowęsach).

Id: E24DE8F5-739E-4D4D-8F94-948D97744D95. Podpisany Strona 2



Średnia odległości do szkoły i czas dowozu uczniów zamieszkujących w m-ci Kiełbasin

uległyby istotnemu skróceniu tj. o 7,8 km, a czas o 8 min.

Obecnie długość trasy dowozu do Szkoły Podstawowej w Sławkowie wynosi 14,4 km, a średni
czas dowozu 16 min. W przypadku zmiany obwodu i dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej
w Zelgnie średnia odległość i czas dowozu wyniosą:

- dla uczniów uczących się w Zelgnie: średnia odległość – 8,5 km, średni czas – 10 min,

- dla uczniów ucząsych się w Pluskowęsach: średnia odległość – 4,8 km, średni czas –6 min.

Projekt zakłada również zmianę obwodu dla części wsi Mirakowo (kolonia Grodno),

która położona jest w północnej części wsi w pasie drogi wojewódzkiej Pluskowęsy-Mlewo-

Sierakowo nr 649 Przebiegającej przez wieś Kiełbasin. Takie wyznaczenie granicy obwodu

umożliwi uruchomienie linii dowozowych Pluskowęsy-Zalesie-Mirakowo-Kiełbasin i Zelgno-

Zalesie-Mirakowo-Kiełbasin, które fizycznie będą stanowiły przedłużenie dotychczasowej linii

tylko o ok. 4,5 km.

Średnia odległości do szkoły i czas dowozu uczniów zamieszkujących w m-ci Mirakowo

(Grodno) uległby również skróceniu: odległość o 7,8 km, a czas o 8 min. Obecnie długość trasy

dowozu do Szkoły Podstawowej w Sławkowie wynosi 11,8 km, a średni czas dowozu 13 min.

W przypadku zmiany obwodu dla części wsi Mirakowo (kolonia Grodno) i dowozu uczniów

do Szkoły Podstawowej w Zelgnie średnia odległość i czas dowozu wyniosą:

- dla uczniów uczących się w Zelgnie: średnia odległość – 5,9 km, średni czas – 7 min,

- dla uczniów uczących się w Pluskowęsach: średnia odległość – 2,2 km, średni czas – 3 min.

Rysunek 2
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Szkoła Podstawowa w Zelgnie po zmianie obwodów

Szacuje się, że w roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w Zelgnie dodatkowo

będzie uczęszczać 19 uczniów (w tym: 10 uczniów zam. w Kiełbasinie i 9 uczniów

zam. w Mirakowie). Łącznie szkoła w przedziale klas będzie liczyć 275 uczniów.

Tabela 1

Liczba uczniów w SP w Zelgnie w roku szkolnym 2020/2021

  rocznik 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  

  Klasa I II III IV V VI VII VIII Razem

  Liczba oddziałów: 1 2 2 2 1 2 2 2 14

 
Razem liczba
uczniów: 26 40 39 28 15 52 31 44 275

w tym

l. ucz. z obwodu
szkoły 23 36 37 21 14 49 29 43 252
l. ucz. z obwodu
innych szkół na
terenie gminy 3 4 2 6 1 2 2 1 21

l. ucz. z innych gmin 0 0 0 1 0 1 0 0 2

W wyniku zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Zelgnie w roku szkolnym 2020/2021

wywoła następujące skutki

- liczebność uczniów w oddziałach I-VIII zwiększy się z planowanych 256 do 275,

- liczba oddziałów nie wzrośnie i nadal będzie 14 ,

- średnia liczba uczniów w oddziale zwiększy się z 18,29 do 19,64 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Zelgnie jest jednostką dysponującą bazą dydaktyczną o znacznie

większym i wszechstronnym potencjale niż Szkoła Podstawowa w Sławkowie. W dyspozycji

szkoły pozostają dwa obiekty, a mianowicie budynek podstawowy w Zelgnie oraz budynek

w Pluskowęsach (budynek pogimnazjalny).

Bazę wykorzystywaną na etapie edukacji wczesnoszkolnej stanowi 6 pomieszczeń

Bazę wykorzystywaną do edukacji klas IV-VIII stanowi 19 pomieszczeń: 16 sal

dydaktycznych (w tym 2 pracownie informatyczne) oraz 2 pełnowymiarowe sale gimnastyczne

i jedna mała sala pomocnicza.

Dodatkowe pomieszczenia, którymi dysponuje szkoła to: świetlice - 2, biblioteki -2,

kuchnia wraz z zapleczem, gabinet rewalidacji. Szkoła dysponuje bardzo dobrym zapleczem

sportowym: 2 duże sale gimnastyczne o pow. 740 m2 w Zelgnie oraz 530 m2 w Pluskowęsach

z szatniami i prysznicami dla uczniów, 1 sala pomocnicza, siłownia, boisko „Orlik”

w Pluskowęsach wraz z boiskiem trawiastym oraz wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną

nawierzchnią przy budynku w Zelgnie i boisko do piłki plażowej.

Tabela przedstawia zestawienie bazy edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Zelgnie.
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Tabela 2

Baza dydaktyczna SP w Zelgnie Zelgno

M2

Pluskowęsy

M2

Sala edukacji wczesnoszkolnej 50

Sala edukacji wczesnoszkolnej 50

Sala edukacji wczesnoszkolnej 50

Sala edukacji wczesnoszkolnej 50

Sala edukacji wczesnoszkolnej 64

Sala edukacji wczesnoszkolnej 50

Razem m2 314

Pracownia językowa 32 32

Pracownia językowa - 36

Pracownia językowa - 57

Pracownia humanistyczna/polonistyczna 50 57

Pracownia humanistyczna/polonistyczna 50 50

Pracownia historyczna 53

Pracownia matematyczna 50 59

Pracownia informatyczna 50 59

Pracownia przyrodnicza 56

Pracownia biologiczno- geograficzna 51

Pracownia fizyczno-chemiczna 51

Razem m2 288 505

Sala gimnastyczna 740 530

Sala gimnastyczna - pomocnicza 140 -

Biblioteka 55 40

Świetlico-jadalnia 67 71

Kuchnia 27,5 -

Zaplecze kuchni 37 -

Punkt wydawania posiłków - 34

Gabinet do zajęć rewalidacyjnych - 24

Gabinet pedagoga 3,5 15,7

Gabinety profilaktyki zdrowotnej 14 16

Siłownia - 25

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, ze baza lokalowa Szkoły Podstawowej

w Zelgnie jest dostosowana do stworzenia szkoły liczącej większą liczbę oddziałów niż w chwili

obecnej. Do dyspozycji planowanych po zmianie obwodów 14 oddziałów klas I-VIII szkoła

posiada 22 sale lekcyjne oraz 2 sale gimnastyczne z dodatkową pomocniczą salą gimnastyczną,

co jest gwarancją utrzymania jednozmianowości.

Sale w szkole są znacznie większe i dostosowane do większej liczebności niż w Szkole

Podstawowej w Sławkowie. Nie zachodzi konieczność korzystania ze świetlicy na potrzeby

prowadzenia zajęć edukacyjnych, gdyż szkoła dysponuje dużą nadwyżką sal.

W ocenie organu prowadzącego warunki nauczania uczniów uczęszczających dotychczas do

Szkoły Podstawowej w Sławkowie, którzy kontynuowaliby naukę w Szkole Podstawowej
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w Zelgnie ulegną zdecydowanej poprawie o czym świadczą następujące czynniki:

1) szkoła gwarantuje zachowanie systemu jednozmianowego;

2) nauka będzie odbywać się w małych oddziałach o średniej liczbie uczniów – 19,6 co

gwarantuje właściwe prowadzenie procesów dydaktyczno-wychowawczych bez potrzeby

łączenia klas;

3) szkoła dysponuje nadwyżką sal lekcyjnych umożliwiając dostosowanie planu lekcji do potrzeb

uczniów bez konieczności stosowania przerw w formie godzin świetlicowych lub korzystania z

pomieszczeń zastępczych jak świetlica do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

4) szkoła dysponuje 16 klasopracowniami dla uczniów etapu edukacyjnego IV-VIII

(planowanych 9 oddziałów), co umożliwia prowadzenie zajęć w tematycznych

klasopracowniach (obecnie w Szkole Podstawowej w Sławkowie znajdują się tylko 4

klasopracownie dla 6 oddziałów IV-VIII );

5) sale lekcyjne są przestronne, a pow. 4,03 m2 przypadająca na jednego ucznia (po wdrożeniu

zmiany) jest znacznie większa niż aktualnie w Szkole Podstawowej w Sławkowie, gdzie

wynosi 2,10 m2/ucznia (wyliczenie dla klas I-VIII) ;

6) szkoła dysponuje ciekawym i częściowo nowym wyposażeniem klasopracowni, które w 2019 r.

zostało wzbogacone o pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ok. 30.000 zł;

7) szkoła posiada do dyspozycji uczniów dodatkowe wyposażenie:

a) komputer z dostępem do Internetu i projektora w każdej sali lekcyjnej,

b) 2 ekrany dotykowe oraz 9 tablic interaktywnych,

c) wysokiej jakości aparat fotograficzny z możliwością nagrywania filmów, statyw,

oprogramowanie do obróbki filmów i grafiki komputerowej,

d) 5 tabletów z oprogramowaniem i zestawami klocków lego do zajęć z robotyki,

e) 3 roboty M-Bot do nauki programowania;

8) 2 w pełni wyposażonymi pracownie informatyczne (w Zelgnie z 11 stanowiskami, a w

Pluskowęsach z 16 stanowiskami i 2 stanowiskami przygotowanymi do pracy szkolnej

telewizji;

9) szkoła dysponuje pełnowymiarowymi 2 salami gimnastycznymi o pow. 740 i 530 m2 oraz salą

pomocniczą o pow. 140 m2 i siłownią, które umożliwiają swobodne prowadzenie wszystkich

zaplanowanych zajęć sportowych (Szkoła Podstawowa w Sławkowie posiada salę o pow. 268

m2);

10) uczniowie w celu realizacji zajęć mogą korzystać z wielofunkcyjnego boiska „Orlik” w

Pluskowęsach i boiska trawiastego, wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną

nawierzchnią w Zelgnie oraz boiska do piłki plażowej;

11) oferta zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Eugeniusz w naukowym labiryncie” – z j.

angielskiego, matematyki, biologii, geografii, fizyki, chemii, robotyki, informatyki, grafiki

komputerowej oraz „Szkolnego Klubu Sportowego” – zajęcia z koszykówki i siatkówki,

dodatkowo w szkole funkcjonuje zespół taneczny, teatrzyk szkolny, telewizja szkolna, zespół

wokalny oraz realizowane są zajęcia sportowe;

12) szkoła dla uczniów w obiekcie w Zelgnie oferuje ciepłe posiłki przygotowywane w oparciu o w

pełni wyposażoną kuchnię, w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie uczący się w obiekcie w

Pluskowęsach (kl. VI-VIII) korzystali z punktu wydawania posiłków przygotowywanych przez

firmę zewnętrzną;

13)w celu zapewnienia w jak najwyższym stopniu bezpieczeństwa uczniom, w obu budynkach
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szkolnych funkcjonuje monitoring wizyjny, a wejście główne do szkoły

w Zelgnie jest chronione przez wideodomofon obsługiwany przez sekretariat szkoły.

Podsumowując należy uznać, że w wyniku zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Zelgnie

nowym uczniom szkoły zostaną zapewnione lepsze warunki niż w obecnej placówce.

Włączenie do obwodu Szkoły Podstawowej w Grzywnie wsi Kuczwały oraz części wsi

Mirakowo.

Obecnie wieś Kuczwały oraz Mirakowo są miejscowościami, które zgodnie z uchwałą

Nr XVI/108/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic

obwodów tych szkół, wchodzą w skład obwodu Szkoły Podstawowej w Sławkowie.

Wieś Kuczwały od strony zachodniej graniczy ze wsią Grzywna, a od strony wschodniej

z wsiami Sławkowo i Mirakowo. Takie położenie powoduje, że mimo administracyjnej

przynależności do obwodu Szkoły Podstawowej w Sławkowie wielu spośród rodziców uczniów

zamieszkałych w Kuczwałach decyduje się na wybór Szkoły Podstawowej w Grzywnie ze względu

na bliską odległość do tej szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 (dane na 10.09.2019 r.),

aż 26 uczniów zamieszkałych w Kuczwałach uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Grzywnie,

a do szkoły obwodowej w Sławkowie tylko 23 uczniów. Spowodowane jest to bliską odległością

Szkoły Podstawowej w Grzywnie oraz dobrym skomunikowaniem z tą miejscowością.

W przypadku włączenia wsi Kuczwały do obwodu Szkoły Podstawowej w Grzywnie

średnia odległości od miejsca zamieszkania uczniów do nowej szkoły ulegnie skróceniu o 0,7 km.

Obecnie średnia odległość trasy dla uczniów ze wsi Kuczwały do Szkoły Podstawowej

w Sławkowie wynosi 6,7 km, a średni czas dowozu 8,7 min. W przypadku zmiany obwodu

i dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Grzywnie średnia odległość wyniesie 6 km, a średni

czas dowozu zostanie utrzymany na tym samym poziomie ok. 8 min.

Projekt uchwały zakłada również włączenie do obwodu Szkoły Podstawowej w Grzywnie

części wsi Mirakowo położonej w północno-zachodniej części wsi graniczącej ze wsią Kuczwały

oraz Jeziorem Chełmżyńskim. Teren ten przecinają droga powiatowej Mała Grzywna-Mirakowo nr

2025C oraz droga gminna Mirakowo-Kuczwały nr 100530C, które łączą Kuczwały z Mirakowem.

Takie wyznaczenie granicy obwodu umożliwi uruchomienie linii dowozowej Grzywna- Kuczwały -

Mirakowo - Kuczwały - Grzywna, bez konieczności pokonywania w czasie dowozu tych samych

odcinków drogi.

W przypadku włączenia opisanej części wsi Mirakowo do obwodu Szkoły Podstawowej

w Grzywnie średnia długość trasy dowozowej od miejsca zamieszkania uczniów do nowej szkoły

ulegnie wydłużeniu o 5,6 km, a średni czas dowozu zwiększy się o 6,5 min. Obecnie średnia

odległości uczniów zamieszkałych w tej części wsi Mirakowo do Szkoły Podstawowej

w Sławkowie wynosi 3,4 km, a średni czas dowozu 5 min. W przypadku zmiany obwodu i dowozu

uczniów do Szkoły Podstawowej w Grzywnie średnia odległość wyniesie 9 km, a średni czas

dowozu 11,5 min.
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Rysunek 3

Szkoła Podstawowa w Grzywnie po zmianie obwodu

Szacuje się, że w roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w Grzywnie

dodatkowo będzie uczęszczać 32 uczniów (w tym: 17 uczniów zam. w Kuczwałach, a dotychczas

uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sławkowie oraz 15 uczniów zam. w Mirakowie).

Łącznie szkoła w przedziale klas I-VIII będzie liczyła 169 uczniów.

Tabela 3

Liczba uczniów w SP w Grzywnie w roku szkolnym 2020/2021

  rocznik 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  

  Klasa I II III IV V VI VII VIII Razem

  Liczba oddziałów: 1 1 2 1 1 1 2 1 10

 
Razem liczba
uczniów: 20 21 28 25 9 12 35 19 169

w tym

l. ucz. z obwodu
szkoły 20 19 26 23 9 9 32 16 154
l. ucz. z obwodu
innych szkół na terenie
gminy 0 0 0 0 0 0 1 0 1

l. ucz. z innych gmin 0 2 2 2 0 3 2 3 14

W wyniku wprowadzonych zmian w Szkole Podstawowej w Grzywnie w roku szkolnym

2020/2021 wystąpią następujące zmiany:

- liczebność uczniów w oddziałach I-VIII zwiększy się z planowanych 137 do 169,

- liczba oddziałów wzrośnie z 9 do 10 (I-VIII),

- średnia liczba uczniów w oddziale zwiększy się z 15,22 do 16,9 uczniów.
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Biorą pod uwagę zaplecze dydaktyczno-wychowawcze szkoła jest w pełni przygotowana do

tak niewielkiego wzrostu ogólnej ilości uczniów i jest w stanie zapewnić nowoprzyjętym uczniom

lepsze warunki niż w jednostce dotychczasowej.

Szkoła Podstawowa w Grzywnie jest jednostką dysponującą bazą dydaktyczną o znacznie

większym i wszechstronnym potencjale niż Szkoła w Sławkowie.

Bazę wykorzystywaną na etapie edukacji wczesnoszkolnej stanowią aktualnie 3

pomieszczenia ( z możliwością zwiększenia do 4 z wykorzystaniem sali dodatkowej).

Baza wykorzystywana do edukacji klas IV-VIII, to 9 pomieszczeń: 8 sal dydaktycznych (w tym

pracownia informatyczna) oraz sala gimnastyczna.

Dodatkowe pomieszczenia, którymi dysponuje szkoła to: świetlica, biblioteka, kuchnia,

gabinet nauczania indywidualnego, gabinet pedagoga. Szkoła dysponuje bardzo dobrym zapleczem

sportowym: salą gimnastyczną o pow. 483 m2 z zapleczem sportowym oraz szatniami i

umywalniami dla uczniów oraz boiskiem „Orlik” i boiskiem trawiastym położonymi w odległości

ok. 200 m od szkoły, a także przyszkolnym terenem trawiastym i placem zabaw.

Tabela przedstawia zestawienie bazy edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Grzywnie

wykorzystywanej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV-VIII.

Tabela 4

Baza dydaktyczna Szkoły Podstawowej w Grzywnie M2

Sala edukacji wczesnoszkolnej 35

Sala edukacji wczesnoszkolnej 30

Sala edukacji wczesnoszkolnej 35

Razem m2 100

Pracownia geograficzna 42,6

Pracownia historyczna 47,6

Pracownia biologiczno-chemiczna 48,7

Pracownia języków obcych 44

Pracownia matematyczno-fizyczna 50,5

Pracownia polonistyczna 48,7

Sala dodatkowa/rezerwa 42,8

Sala informatyczna 57

Razem m2 381,9

Sala gimnastyczna 483

Biblioteka 20,52

Świetlico-jadalnia 52,6

Kuchnia 48,8

Gabinet do naucz. ind. i rewalidacji 12

Gabinet pedagoga 6,9

Pracownia fotograficzna 7,9

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, ze baza lokalowa Szkoły Podstawowej

w Grzywnie jest dostosowana do funkcjonowania szkoły liczącej większą liczbę oddziałów

niż obecnie. Do dyspozycji planowanych 10 oddziałów klas I-VIII pozostaje 11 sal lekcyjnych

oraz sala gimnastyczna, co jest gwarancją utrzymania jednozmianowości.

Sale w szkole w Grzywnie są przestronne i dostosowane do większej liczebności
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niż w małych szkołach. Szkoła dysponuje nadwyżką przestronnych sal w stosunku do ilości

oddziałów szkolnych.

Na terenie szkoły w ramach przygotowania do roku szkolnego 2019/2020 wprowadzono

szereg zmian, które zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez rodziców i całą społeczność

uczniowską:

- przeprowadzono remont i malowanie większości sal dydaktycznych dostosowując ich wystrój

do typy klasopracowni,

- uruchomiono klasopracownie wyposażone w pomoce naukowe, wyposażenie klasopracowni

opierało się na dotychczasowych zasobach, które zostały właściwie wyeksponowana,

ale również zakupiono nowe pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy

programowej zajęć z geografii, biologii, fizyki oraz chemii za łączna kwotę 70.414 zł,

- większość klasopracowni wyposażono w nowe stoliki i krzesła,

- przeniesiono sale dydaktyczne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej na parter budynku

co umożliwiło skupienie uczniów edukacji wczesnoszkolnej w wyodrębnionym skrzydle

szkoły, w którym znajduje się również sala oddziału przedszkolnego, sale zostały przygotowane

zgodnie z zaleceniami tj. wyodrębnioną częścią rekreacyjną, a uczniowie mogą korzystać z

odrębnego wejścia do budynku szkoły,

- pomieszczenia edukacji wczesnoszkolnej wyposażono w nowe meble (szafki, stoliki, krzesła i

dywany),

- na bazie dotychczas niewykorzystywanych pomieszczeń utworzono: gabinet pedagoga (w

związku z podpisaniem umowy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną) oraz ciemnię

fotograficzna w związku z utworzeniem koła fotograficznego,

- dla uczniów klas IV-VIII zakupiono szafki indywidualne,

- przeprowadzono remont podłogi sali gimnastycznej,

- przeprowadzono remont zmieniając układ i funkcjonalność sali komputerowej, a pracownia

została wyposażona w nowszy sprzęt komputerowy liczący 12 stanowisk uczniowskich oraz

stanowisko nauczyciela.

W ocenie organu prowadzącego warunki nauczania uczniów uczęszczających dotychczas do

Szkoły Podstawowej w Sławkowie, którzy kontynuowaliby naukę w Szkole Podstawowej w

Grzywnie uległyby zdecydowanej poprawie o czym świadczą następujące czynniki:

1) szkoła gwarantuje zachowanie systemu jednozmianowego;

2) nauka będzie odbywać się w oddziałach o średniej liczbie niespełna 17 uczniów, co gwarantuje

właściwe prowadzenie procesów dydaktyczno-wychowawczych bez potrzeby łączenia klas;

3) szkoła dysponuje nadwyżką sal lekcyjnych umożliwiając dostosowanie planu lekcji do potrzeb

uczniów bez konieczności stosowania przerw w formie godzin świetlicowych lub korzystania z

pomieszczeń zastępczych jak świetlica do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

4) szkoła dysponuje klasopracowniami dla uczniów etapu edukacyjnego IV-VIII, co stwarza

możliwości właściwego i ciekawego prowadzenie zajęć z wykorzystaniem pomocy

dydaktycznych ;

5) sale lekcyjne są przestronne, a pow. 2,85 m2 przypadająca na jednego ucznia ( po wdrożeniu

zmiany) jest znacznie większa niż aktualnie w Szkole Podstawowej w Sławkowie, która wynosi

2,10 m2/ucznia (wyliczenie dla klas I-VIII);
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6) klasopracownie są odnowione ( remont, malowanie, nowe wyposażenie), a ich wystrój

wewnętrzny jest dostosowany do typu klasopracowni oraz wyposażone w tapety tematyczne,

liczne eksponaty i pomoce naukowe, co tworzy odpowiedni klimat dla uczniów;

7) szkoła dysponuje ciekawym i nowym wyposażeniem klasopracowni, gdyż dotychczasowe

pomoce naukowe zostały wzbogacone o nowozakupione na łączna wartość 70.414 zł;

8) szkoła posiada do dyspozycji uczniów dodatkowe wyposażenie:

a) komputer z dostępem do Internetu w każdej sali lekcyjnej,

b) 2 ekrany dotykowe oraz 5 tablic interaktywnych,

c) 6 tabletów z oprogramowaniem i zestawami klocków lego do zajęć z robotyki,

d) 4 roboty M-Bot do nauki programowania,

e) pracownię fotograficzną;

9) pracownia informatyczna została wyposażona w nowszy sprzęt komputerowy liczący 12

stanowisk uczniowskich oraz stanowisko nauczyciela;

10) szkoła dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną o pow. 438 m2, która umożliwia

swobodne prowadzenie wszystkich zaplanowanych zajęć sportowych;

11) uczniowie na lekcjach mogą korzystać z wielofunkcyjnego boiska „Orlik” ze sztuczną

nawierzchnią przy którym dodatkowo funkcjonuje pełnowymiarowe boisko trawiaste oraz

boisko do piłki plażowej;

12) oferta zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Eugeniusz w naukowym labiryncie” – z

robotyki, dodatkowo działają: cztery grupy koła matematycznego, jedna grupa koła

językowego ( j. angielski), jedna grupa koła polonistycznego, funkcjonuje zespół taneczny

„Roztańczone Trio” oraz organizowane są zajęcia sportowe w ramach „Szkolnego Klubu

Sportowego”;

13)w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie korzystali z punktu wydawania

posiłków przygotowywanych przez firmę zewnętrzną.

Podsumowując należy uznać, że w wyniku zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Grzywnie w

większości analizowanych obszarów nowym uczniom z Kuczwał i Mirakowa zostaną zapewnione

lepsze warunki niż w obecnej placówce.

Szkoła Podstawowa w Sławkowie po zmianie obwodów

Szkoła Podstawowej w Sławkowie jest najmniej liczebną placówką spośród szkół

prowadzonych przez Gminę Chełmża liczącą obecnie 120 uczniów klas I-VIII.

Obecnie w obwodzie szkoły znajdują się m-ci: Kiełbasin, Kuczwały, Mirakowo, Morczyny

i Sławkowo. Po wdrożeniu projektu uchwały w obwodzie szkoły pozostaną: Mirakowo- pozostała

część wsi, Morczyny i Sławkowo, a jednostka będzie nadal funkcjonować w pełnej strukturze klas

I-VIII. Łącznie szkoła w przedziale klas I-VIII będzie liczyła 54 uczniów.

Tabela 5

Liczba uczniów w SP w Sławkowie w roku szkolnym 2020/2021
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  rocznik 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  

  Klasa I II III IV V VI VII VIII Razem

  Liczba oddziałów: 1 1 1 1 1 1 1 1 8

 
Razem liczba
uczniów: 7 8 5 4 7 8 10 5 54

wtym

l. ucz. z obwodu
szkoły 6 6 5 4 5 6 9 4 45
l. ucz. z obwodu
innych szkół na
terenie gminy 0 1 0 0 1 1 0 1 4

l. ucz. z innych gmin 1 1 0 0 1 1 1 0 5

Szkoła Podstawowa w Sławkowie dysponuje najskromniejszym zapleczem dydaktycznym

w Gminie, dlatego przy obecnej liczebności szkoły istnieje konieczność prowadzenia zajęć

dydaktyczno-wychowawczych w pomieszczeniu świetlicy szkolnej.

Bazę wykorzystywaną na etapie edukacji wczesnoszkolnej stanowią 3 sale.

Baza wykorzystywana do edukacji klas IV-VIII, to 5 pomieszczeń: 4 sale dydaktyczne (w tym

pracownia informatyczna) oraz sala gimnastyczna.

Uczniowie klas IV-VIII w roku szkolnym 2019/2020 podzieleni na 6 oddziałów mają do

dyspozycji tylko 4 sale dydaktyczne oraz salę gimnastyczną. Sale dydaktyczne z względu na małą

powierzchnie nie dają możliwości zwiększenia liczebności oddziałów, a ich przestrzeń jest

dodatkowo ograniczona poprzez skosy ścian będące wynikiem adaptacji poddasza na sale. W

związku z brakiem pomieszczeń zajęcia dydaktyczne odbywają się w świetlicy szkolnej.

Szkoła dysponuje dodatkowymi pomieszczeniami: świetlicą, biblioteką, kuchnią, jadalnią,

gabinetem pomocy przedmedycznej. Ponadto na terenie szkoły znajduje się plac zabaw oraz boisko

trawiaste.

Bazę edukacyjną Szkoły Podstawowej w Sławkowie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6

Baza dydaktyczna Szkoły Podstawowej w Sławkowie M2

Sala edukacji wczesnoszkolnej 30,4

Sala edukacji wczesnoszkolnej 42,6

Sala edukacji wczesnoszkolnej 32,2

Razem m2 105,2

Sala do nauczania matematyki, fizyki oraz chemii 46

Sala do nauczania j. polskiego, j. ang. i geografii 34

Sala do nauczania biologii, przyrody 34

Sala informatyczna 33,5

Razem m2 147,5

Sala gimnastyczna 264

Biblioteka 36,85

Świetlica 89,32

Kuchnia 19,05

Jadalnia 30,38

Zaplecze kuchenne: magazyn +zmywalnia 15,71+2,35

Gabinet pomocy przedmedycznej 20,22
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SIEĆ SZKOLNA NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA PO ZMIANIE

GRANIC OBWODÓW

W wyniku wdrożenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic

obwodów publicznych szkół podstawowych, na terenie Gminy Chełmża będą funkcjonowały nadal

4 szkoły podstawowe o pełnej strukturze organizacyjnej:

1) Szkoła Podstawowa w Grzywnie obejmująca obwodem m-ci: Brąchnówko, Browina, Grzywna,

Kuczwały, Mirakowo-część wsi oraz Strużal;

2) Szkoła Podstawowa im. ks. L. Poeplau w Kończewicach obejmująca obwodem m-ci:

Bielczyny, Bogusławki, Głuchowo, Kończewice, Nawra, Windak i Parowa Falęcka;

3) Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Sławkowie obejmująca obwodem m-ci: Mirakowo –

część wsi, Morczyny i Sławkowo;

4) Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Zelgnie obejmująca obwodem m-ci: Drzonówko,

Dziemiony, Dźwierzno, Januszewo, Grzegorz, Kiełbasin, Liznowo, Mirakowo – część wsi,

Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie, Skąpe, Szerokopas, Świętosław, Bocień, Witkowo,

Zajączkowo i Zelgno.

Poniższy rysunek przedstawia plan sieci oświatowej jaki będzie obowiązywał w Gminie Chełmża

po wejściu w życie omawianego projektu uchwały.

Rysunek 4

Wskazane w uchwale wyliczenia dotyczące ilości uczniów w poszczególnych jednostkach

szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 opierają się na założeniu realizacji obowiązku szkolnego,

przez wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Sławkowie, zgodnie z nowymi granicami
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obwodów poszczególnych szkół tj. zarówno przez uczniów klas II-VIII, którzy rozpoczęli już

naukę w SP w Sławkowie oraz uczniów przyszłej klasy I.

Inne ustalenia:

W celu podjęcia działań niwelujących skutki stresu u uczniów w związku z przeniesieniem

do nowych jednostek szkolnych przyjmuje się, że organ prowadzący w porozumieniu

z dyrektorami Szkoły Podstawowej w Zelgnie oraz Szkoły Podstawowej w Grzywnie przygotuje

pakiet działań, których celem będzie zapewnienie bezstresowego i przyjaznego przeniesienia

uczniów do nowych szkół.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

pismem z dnia 3 kwietnia 2020 r. ( DT.545.15.2020.DZ).
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