
UCHWALA NR XX/144/2017
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie projcktu dostosowania sieci s/knl podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z2016r . poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia Hgrudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzajace ustawe - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Uchwala okresla:

1) plan sieci publicznych szkol podstawowych oraz granice obwodow publicznych szkol podstawowych
prowadzonych przez Gmine Ostrowek, na okres od dnia 1 wrzesnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
zgodnie z brzmieniem zalqcznika nr 1 do uchwaly;

2) plan sieci klas dotychczasowego publtcznego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej oraz
granice obwodu klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonego przez Gmin$ Ostrowek na okres od
dnia 1 wrzesnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. zgodnie z brzmieniem /ahjt /n ika nr 2 do
uchwaly;

3) projekt planu sieci publicznych szkol podstawowych prowadzonych przez Gmin$ Oslrowek oraz
granice obwodow publicznych szkol podstawowych prowadzonych przez Gmine Ostrowek, od dnia
1 wrzesnia 2019 r. zgodnie z brzmieniem zalqcznika nr 3 do uchwary.

§ 2. Publiczne Gimnazjum w Ostrowku z siedzib^ w Ostrowku 95 wlacza si^ do Szkofy Podstawowej
w Ostrowku z siedziba w Ostrowku 95 na nast^puj^cych warunkach:

1) Szkola Podstawowa w Ostrowku rozpocznie dzialalnosc z dniem 1 wrzesnia 2017 r.;

2) ksztalcenie w klasie I Szkoly Podstawowej w Ostrowku rozpocznie sie w roku szkolnym 2017/2018;

3) Publiczne Gimnazjum w Ostrowku zakoriczy dzialalnosc z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§3. Niniejsza uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie jej na
tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Gminy w Ostrowku, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek, a takze na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostrowek www.ostrowek.bip.gmina.pl

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Za^cznikNr I do Uchwaly Mr XX/144/2017

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 14 lutego 2017 r.

Plan sieci publicznych szkol podstawowych prowadzonych przez Gminc Ostrowek, grantee
obwodow publicznych szkol podstawowych prowadzonych przez Gmin? Ostrowek, na okres od

dnia 1 wrzesnia 2017r. do dnia 31 sicrpnia 2019r.

L.p.

1.

2.

3.

4.

Nazwa szkory

I 'u l > l it-/ i i a Szkola
Podstawowa
w Ostrowku

Publiczna Szkola
Podstawowa w Okalewie

Publiczna Szkola
Podstawowa w Janowie

Publiczna Szkota
Podstawowa w Skrzynnie

Adres siedziby szkoty,
adresy ewentualnych

innych lokalizacji
prowadzenia zajec

dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekunczych
Ostrowek 95

Okalew 19

.In now 40

Skrzynno 96

Granice obwodu szkoty na rok
szkolny 2017/2018 i 2018/2019

Ostrowek, Bolkow, Gwizdalki,
Rudlice, Jackowskie, Kuznica,

Kopjec, Dejiicc, Dymek, Wiclgie,
Okalew, Nietuszyna,

.lanow, Milejow, Wola Kudlicka,
Olesnica

Skrzynno, Niemierzyn, Piskornik,

Przewodniczqcy Rady
Gmiin

II.i
Andr ej Woje^ 'oda
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Zatacznik Nr 2 do Uchwafy Nr XX/144/2017

Rady Gminy Ostrowek

zdnia 14 Iutego2017r.

Plan sieci klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej oraz
granice obwodu klas dotychczasowego gimnazjum prowadzoncgo przez Gmin^ Ostrowck na okres

od dnia 1 wrzcsnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

L.p. Nazwa szkoly Adres siedziby szkoly, adresy
ewentualnych innych

lokalizacji prowadzenia zaj^c
dydaktycznych,
wychowawczych

i opiekuriczych

Granice obwodu szkoly na rok
szkolny 2017/2018 i 2018/20 f 9

1. Klasy Publicznego
Gimnazjum w Ostrowku

prowadzone w Szkole
Podstawowej w Ostrowku^

Ostrowek 95 Teren calej gminy Ostrowek

Przewodniczac Rady
GminwrfOstroAvek

Andrzej Woj woda
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Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr XX/144/2017

Rady Gminy Ostrowek

zdnia 14 lutego 2017 r.

Projekt planu sieci publicznych szkol podstawowych prowadzonych przez < . i n i n v Ostrowek oraz
granice obwodow publicznych szko) podstawowych prowadzonych przez Gmine^ Ostrowek, od dnia

1 wrzesnia 2019 r.

L.p.

1.

2.

3.

4.

Nazwa szkoly

Publiczna Szkola
Podstawowa w Ostrowku

Publiczna Szkola
Podstawowa w Okalewie

Publiczna Szkola
Podstawowa w Janowie

Publiczna Szkola
Podstawowa w Skrzvnnie

Adres siedziby szkoly, adresy
ewentualnych innych

lokalizacji prowadzenia zaj^c
dydaktycznych,
wychowawczych

i opiekuhczych
Ostrowek 95

Okalew 19

Janow 40

Skrzynno 96

Projekt granic obwodu szkoly od
dnia 1 wrzesnia 2019r.

Ostrowek, Bolkow, Gwizdatki,
Rudlice, Jackowskie, Kuznica,

Kopiec, Dgbiec, Dymek, Wielgie,
Okalew, Nietuszyna,

Janow, Milejow, Wola Rudlicka,
Olesnica

Skrzynno, Niemierzyn, Piskornik,

Przewo
Gmin

Andrz

iczacy Rady

f

Yirczac;
MiUstrow

fMMJu
j Wojewoda
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UZASADNIENIE

Obowiazek podjecia uchwaly w sprawie projektu dostosowania sieci szkol podstawowych i
gimnazjow do nowego ustroju szkolnego wynika z art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzaja.ce ustawe - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60), zgodnie z ktorym
rada gminy podejmuje uchwat? w sprawie projektu dostosowania sieci szkol podstawowych i
gimnazjow do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ww. ustawy.
Na podstawie art. 117 ust. 1 i art. 118 ww. ustawy z dniem I wrzesnia 2017 r. dotychc/asowa
szescioletnia szkota podstawowa staje sie osmioletniq szkola. podstawowa^ uczniowie klas I—VI
dotychczasowej szescioletniej szkoly podstawowej staja^ sie uczniami odpowiednich klas
osmioletniej szkoly podstawowej. W konsekwencji powyzszego, zgodnie z art. 127 ww. ustawy z
dniem I wrzesnia 2017 r. likwiduje sie klase I, a w latach nastepnych kolejne klasy
dotychczasowego gimnazjum, a na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza si? poslepowania
rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum.
Przygotowanie niniejszego projektu uchwaly poprzedzita analiza Uchwaty Nr XXXVII/249/2014
Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 czerwca 20l4r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkol
podstawowych i gimnazjum oraz okreslenia granic obwodow publicznych szkol podstawowych i
gimnazjum prowadzonych przez Gmine Ostrowek oraz konsultacje z dyrektorami szkot
podstawowych i gimnazjum, w zakresie proponowanego trybu wygaszenia gimnazjum. mozliwosci
zapewnienia odpowiednich warunkow nauki pozostaj^cym w szkole uczniom klas siodmych i
osmych, potrzeb szkol w zakresie dostosowania warunkow lokalowych do wprowadzanych zmian.
Granice obwodow szkol podstawowych zostaly opracowane we wspolpracy z dyrektorami szkol.
ktorych te zmiany dotycza. i zostaly przez dyrektorow zaakceptowane.
Niniejsza uchwala ma charakter intencyjny i stanowi podstawe do zasiegania obligaloryjnych
opinii Kuratora Oswiaty oraz zwia,zk6w zawodowych. Opinia Kuratora Oswiaty jest wiqz^ca i
odnosi si? do oceny zgodnosci z prawem rozwi^zah zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny
zapewnienia dzieciom zamieszkalym na terenie gminy Ostrowek mozliwosci realizacji obowiijzku
szkolnego i obowi^zku rocznego przygotowania przedszkolnego.
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