
Projekt

Uchwała nr         / 04
Rady Miasta Krakowa
z dnia              2004 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 zm.: 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 153 
poz. 1271, Nr 162 poz. 1568), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 67 poz. 329, zm.: Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 
poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 
136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, 
z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 
141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 
1304, Nr 203 poz. 1966) 
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1
Z dniem 31 sierpnia  2004 roku zamierza się rozpocząć dwuletni proces likwidacji  

Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie, ul. Dietla 70.

§ 2
Likwidacja, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonana na podstawie 

odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie 

W bieżącym roku szkolnym do Szkoły Podstawowej  nr 16 w Krakowie uczęszcza 271 
uczniów zorganizowanych w 12 oddziałach (w tym jeden oddział „O”). Szkoła ta została wy-
typowana do likwidacji ponieważ:
1. W bieżącym  roku szkolnym obciążenie sal lekcyjnych wynosi ok. 4 godz. dziennie -  zatem 

szkoła spełnia warunek inicjujący likwidację.
2. Wydatki poniesione przez Miasto Kraków w związku z prowadzeniem placówki w roku 

2002 przekraczały średnie wydatki w szkołach tego typu. Poniższa tabela przedstawia wy-
datki poniesione przez Miasto Kraków w 2002 roku wynikające  z prowadzenia  Szkoły

Rodzaj wydatków Kwota w zł %  analogicznej średniej 
kwoty w danym typie szkół 

Roczna kwota wydatków w przeliczeniu na jedne-
go ucznia

3 931 114  %

Roczne wydatki płacowe w przeliczeniu na jeden 
oddział

3 331 111,9 %

Roczne wydatki płacowe w przeliczeniu na jedne-
go ucznia

77 170 107,2 %

Roczne wydatki na media w przeliczeniu na jedne-
go ucznia

450 144 %

 Ponadto w 2002 r. w SP nr 16 na jeden etat administracji i obsługi przypadało 27 uczniów, 
przy średniej liczbie uczniów w danym typie szkół wynoszącej 35.

3. Ze względu na małą liczbę uczniów budynek szkolny nie jest w pełni wykorzystany. Szkoła 
dysponuje 16 salami dydaktycznymi, a powierzchnia budynku wynosi 2543 m2 . Szkoła nie 
posiada boiska, a sala  gimnastyczna ma powierzchnię 133 m2 . W budynku szkolnym kapi-
talnego remontu wymagają instalacje oraz kuchnia. Średnia liczebność w oddziale  wynosi 
22,6 uczniów.

4. Najbliżej (w odległości od 330 do 1090 metrów) znajdują się szkoły podstawowe  nr 11,  nr 
22, nr 4,  nr 10 i nr 1. Aktualne obciążenie budynków tych szkół wynosi odpowiednio: 6;  
4,2;  6,2; 5,1; 5,7 godzin dziennie. Istnieją zatem warunki do rozdzielenia obwodu SP nr 16 
do obwodów ww. szkół. Ze względu na brak możliwości przeniesienia uczniów SP nr 16 w 
całości do jednej ze szkół, proponuje się stopniowe (tzn. w ciągu 2 lat szkolnych) wygasza-
nie tej szkoły poprzez zaniechanie do niej z dniem 1 września 2004 r. naboru do klas I oraz 
organizację oddziałów klas IV w SP nr 1, SP nr 4, SP nr 10, SP nr 11, SP nr 2, do których 
będą uczęszczać także przyszłoroczni czwartoklasiści SP nr 16.

Ostateczną likwidację Szkoły Podstawowej nr 16 planuje się z dniem 31 sierpnia 2006r.




