
UCHWAŁA NR XXXIII/243/2021 
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie niełączenia klas w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Radzicach Dużych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 18 lit "b" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U . z 2020 poz. 713) oraz art. 2, art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) Rada Miejska w Drzewicy uchwala co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji w sprawie niełączenia klas w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika                   
w Radzicach Dużych oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drzewicy, 
nie uwzględnia się postulatu rodziców. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Drzewicy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Drzewicy 

 
 

Dorota Maria Wiktorowicz 
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Uzasadnienie 

W dniu 24 kwietnia 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Drzewicy wpłynęła petycja podpisana przez 14 osób – 
rodziców dzieci klasy I Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych.W petycji 
sprzeciwiają się oni połączeniu klasy II i III na zajęciach lekcyjnych w roku szkolnym 2021/2022. 

W dniu 25 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Drzewicy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w celu rozpatrzenia petycji rodziców uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Radzicach Dużych w sprawie niełączenia klas w/w placówce. Komisja po zapoznaniu się z petycją 
przygotowała stanowisko, które zostało przekazane Przewodniczącej Rady Miejskiej w Drzewicy. 

Zgodnie z przepisami art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) stanowi, że w szkołach działających                       
w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu 
edukacyjnego dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych. Klasy łączone należy tworzyć na 
zasadach określonych w§13 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 
i publicznych przedszkoli z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 502) - w klasach II i III co najmniej 
połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji 
plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami. Ponadto jeżeli 
w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, na realizację obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych przeznacza się w szkolnym planie nauczania taką liczbę godzin, aby była zapewniona realizacja 
przyjętych programów nauczania. W przepisach prawa oświatowego nie ma przepisów określających, jakie 
klasy i ile oddziałów można łączyć, jak również nie jest określona liczebność klas łączonych. 

Arkusz organizacyjny na rok szkony 2021/2022 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika         
w Radzicach Dużych został pozytywnie zaopiniowany w dniu 29 kwietnia 2021 r. przez Łódzkiego Kuratora 
Oświaty pismem znak: ŁKO.DPT.552.23.2021.GH, 

Ponadto „badania prof. Ryszarda Pęczkowskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego wskazują, że nie należy 
obawiać się organizacji pracy w klasach łączonych. System ten może nie tylko uchronić szkołę przed jej 
likwidacją, ale także stwarza przyjazne warunki nauki szkolnej w naturalnym otoczeniu społecznym. Ponadto 
jak wynika z przygotowanego dla Ośrodka Rozwoju i Edukacji  opracowania „Funkcjonowanie klas łączonych 
w polskim systemie edukacji”, systematyczna diagnoza w latach 1995/1996-2011/2012 tego obszaru 
funkcjonowania klas łączonych dowodzi, że cechą charakteryzującą tę formę organizacji kształcenia, jest 
systematyczny wzrost efektywności w porównaniu ze szkołami, które nie pracują tym systemem… nauczanie 
tym systemem jest równie skuteczne jak nauczanie w tradycyjnym systemie klasowo – lekcyjnym.” 
Realizowany proces kształcenia w klasach łączonych odbywa się według tych samych zasad dydaktycznych, 
a jedyna różnica, to organizacja procesu dydaktycznego. 

Rada Miejska w Drzewicy uznaje co następuje: Po rozpatrzeniu petycji dnia 25 maja 2021 roku 
nie uwzględnia się postulatu rodziców.
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