Oświata w Gminie Siedliszcze

W gminie Siedliszcze od 2018 roku funkcjonuje jedna szkoła: Zespół Szkół im. Henryka
Sienkiewicza w Siedliszczu.
Zmiany w funkcjonowaniu oświaty w gminie podyktowane były tragiczną wręcz sytuacją
demograficzną. Gwałtownie spadła ilość uczniów w szkołach. Najgorsza sytuacja była w
szkole w Woli Korybutowej. Do szkoły tej uczęszczały także dzieci z gmin Milejów i Cyców,
mimo że wszystkie koszty ponosiła gmina Siedliszcze. Liczba uczniów była bardzo mała i
zmniejszała się z każdym rokiem. Do poszczególnych oddziałów uczęszczało po kilku
uczniów, zdarzały się roczniki z jednym czy dwójką dzieci.
Mając na uwadze dobro dzieci, bo taka niewielka liczba uczniów nie gwarantuje
optymalnego poziomu nauczania, a w małej grupie trudniej o funkcjonowanie zdolnych i
wybijających się uczniów, którzy są wzorcem do naśladowania i bodźcem stymulującym
dążenie do współzawodnictwa. Ponadto w małej grupie nasila się zjawisko znikomego
funkcjonowania w grupie rówieśniczej czy też uspołecznienia.
Równocześnie z likwidacją szkoły w Woli Korybutowej Rada Gminy Siedliszcze podjęła
uchwałę o likwidacji szkoły w Chojnie Nowym, do której nie zapisano żadnego ucznia. W
uzasadnieniu uchwały wskazano, że ze względu na zerową liczbę uczniów we wszystkich
oddziałach szkoły, likwiduje się szkołę z dniem 31 sierpnia 2016 roku. Mimo, że przez cały
poprzedni rok szkolny formalnie funkcjonowała, praktycznie nauka w tej szkole nie
odbywała się, ponieważ nie było w niej uczniów.
Ostatnią szkołą która została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017 roku była szkoła w
Bezku. Powodem była tutaj także bardzo mała liczba uczniów, sami nauczyciele zgłosili, że
nie mogą prowadzić zajęć we właściwy sposób, bo uczniów jest zbyt mało.
Na zebraniu z rodzicami, po dyskusji zdecydowaliśmy wspólnie, że gdy do szkoły do trzech
oddziałów zapisze się 9 uczniów szkoła będzie funkcjonowała kolejny rok. Jednak, nawet tylu
uczniów rodzice nie zapisali, wobec czego Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
likwidacji.
Uchwały o likwidacji szkół w Chojnie Nowym i Bezku zostały podjęte jednogłośnie przez
wszystkich radnych Rady Miejskiej. Mała liczba uczniów i demografia wskazująca na jeszcze
gorsze rokowania to główny powód, że szkoły te zostały zlikwidowane. Drugim argumentem
jest także strona finansowa, choć nie najważniejszym.
Poprzez zlikwidowanie wymienionych szkół widoczne są oszczędności. Przeglądając budżet
gminy, wydatki na oświatę ogółem w gminie, na pierwszy rzut oka wydają się nie maleć,
mimo likwidacji szkół. Jednak po dokładnej analizie widać wyraźny spadek w wydatkach na
utrzymanie bieżące szkół.
Sugestia, jaką próbują głosić niektórzy, że nie ma oszczędności jest błędna. Ponieważ w
wydatkach ogółem na oświatę znajdują się min. środki pozyskane z dotacji na zajęcia
dodatkowe z projektu unijnego na poprawę jakości nauczania, pokrywające w całości koszty
projektu, nie mające nic wspólnego z bieżącym utrzymaniem oświaty.
Środki te możliwe były do pozyskania jedynie w szkole w Siedliszczu, dzięki temu w szkole
podstawowej i gimnazjum uczniowie mieli dodatkowe zajęcia i zostały wyposażone kolejne
pracownie, obecnie projekt został już zakończony.
Ponadto w wydatkach na oświatę są także inne nie związane z bieżącym utrzymaniem szkół,
są to wydatki na inwestycje, w tym min. budowa przedszkola, zakup autobusu, zakup pieca

co oraz inne.
Praktycznie w budżecie na utrzymanie oświaty w stosunku do roku 2013, gdy funkcjonowały
wszystkie cztery szkoły do roku 2018, kiedy funkcjonuje jedna szkoła oszczędności wynoszą
1 739 844,65 zł.
Podkreślić należy po raz kolejny, że decyzje jakie podjęła Rada Miejska w Siedliszczu w
sprawie likwidacji szkół podyktowane były głównie dobrem uczniów, tak by zapewnić im jak
najlepsze warunki do nauki, strona finansowa mimo, że też ważna jest drugorzędna.
W niewielkim stopniu wzrosły wydatki na świetlice szkolne, spowodowane to jest min.
zwiększoną liczbą nauczycieli korzystających z urlopów na poratowanie zdrowia oraz
zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu świetlic. Wzrosły też i z każdym rokiem
wzrastają wydatki na dowóz uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności do szkół
integracyjnych i specjalnych w Dorohusku i Chełmie.
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