Uzasadnienie
UCHWAŁA NR XXXV/186/17
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych
przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe

Obowiązek

podjęcia

uchwały

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe wynika z art.206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017r., poz. 60), zgodnie
z którym rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego w/w ustawą.
Zgodnie z art. 117 ust.1 i art.118 w/w ustawy z dniem 1 września dotychczasowa
sześcioletnia szkoła podstawową staje się ośmioletnią szkołą podstawową, uczniowie klas I
- VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas
ośmioletniej szkoły podstawowej. Dotychczasowe szkoły filialne pozostaną filiami
obejmującymi strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.
W konsekwencji powyższego, zgodnie z art.127 ww. ustawy z dnie 1 września 2017r.
likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum, a na
rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do kl. I
dotychczasowego gimnazjum.
Od 1 września 2019r. dotychczasowe trzyletnie liceum stanie

się

liceum czteroletnim.

Przepisy w/w ustawy w przypadku gimnazjum przewidują różne tryby jego przekształceń lub
włączeń, czy wygaszania w zależności od tego czy gimnazjum tworzy zespół ze szkołą
podstawową, funkcjonuje samodzielnie, czy w zespole w liceum.
W gminie Polanów gimnazjum w Polanowie funkcjonuje w Zespole
Liceum

Ogólnokształcącym,

(wraz z aneksami)
prowadzenia Liceum

Szkół

Publicznych razem z

które na mocy Porozumienia nr 38/2002 z dnia 30 kwietnia 2002r.

Powiat

Koszaliński

przekazał

Ogólnokształcącego

Gminie

Polanów

jako

zadanie do

w Polanowie i Liceum Profilowanego w Polanowie.

Wskutek wprowadzanych zmian w systemie oświaty dostosowanie sieci szkół
podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe projektuje się następująco:

Plan sieci szkół podstawowych, a także granice obwodów na okres od dnia 1 września 2017r.
do 31 sierpnia 2019r.:
- Szkoła Podstawowa w Bukowie nr 19 -

szkoła ośmioletnia

z oddziałem przedszkolnym

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła li w Żydowie nr 91 - szkoła ośmioletnia z oddziałem
przedszkolnym
- Szkoła Podstawowa w Polanowie im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Polanowie z siedzibą
przy ul. Wolności 14 wraz ze Szkołą Filialną w Nacławiu nr 12 - szkoła ośmioletnia z klasami
dotychczasowego gimnazjum (klasy li i Ili) oraz szkoła filialna klasy I - Ili w Nacławiu oraz
oddziałem

przedszkolnym wchodząca w skład ZSP Polanów przy ul. Gradowe Wzgórze 5

Plan sieci gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach
podstawowych oraz granice obwodów na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia
2019r.:
Szkoła

Podstawowa w Polanowie im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Polanowie z siedzibą przy

ul. Wolności 14 wraz ze szkołą Filialną w Nacławiu nr 12 - szkoła ośmioletnia z klasami
dotychczasowego gimnazjum (klasy li i Ili) oraz szkoła filialna klasy I - Ili w Nacławiu oraz
oddziałem

przedszkolnym wchodząca w skład ZSP Polanów przy ul. Gradowe Wzgórze 5

Warunki

włączenia

dotychczasowych

gimnazjów do

publicznych

ośmioletnich

szkół

podstawowych w tym:
Włączenie

Gimnazjum w Polanowie przy ul. Gradowe Wzgórze 5 do Szkoły Podstawowej w

Polanowie z siedzibą przy ul. Wolności 14 z dniem 1 września 2017r.
- dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową -1 wrzesień 2017r.
- rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w kl. I ośmioletniej szkoły podstawowej - 1
września

2017r.

- dzień zakończenia działalności gimnazjum - 31 sierpnia 2017r.
Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, granice obwodów
ośmioletnich szkół

podstawowych od dnia 1 września 2019r.

W uchwale wskazuje się adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Projektowana uchwała obejmuje także
zmianę uchwały

o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów mając na
uwadze możliwość

realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci w

Przedszkolu Gminnym w Polanowie.
Podejmując uchwałę organ stanowiący dąży do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były
szkołami:

- o pełnej strukturze organizacyjnej,
- funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji,
Podjęta uchwała

podlega:

„
- ogłoszeniu w BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu,
- opiniowaniu przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, który opiniuje
uchwałę

ws. projektu w

ciągu

21 dni od dnia otrzymania -

- opiniowaniu przez organizacje

związkowe

należy uzyskać opinię pozytywną

- opinia w terminie 21 dni

- Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora w terminie do dnia 31 marca 2017r. Rada Miejska
podejmuje:
- art. 210 - uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019r.
Podstawa prawna: art. 129 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy
wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe

w Polanowie do
Rozpoczęcie

Szkoły

(Dz.U. z 2017r., poz. 60} -włączenie Gimnazjum

Podstawowej w Polanowie

działalności

ośmioletniej

Szkoły

Podstawowej w Polanowie im. Danuty

Siedzikówny ps. INKA w Polanowie z siedzibą przy ul. Wolności 14 z klasami dotychczasowego
gimnazjum (klasy li i Ili} oraz szkołą filialną klas

I - Ili w Nacławiu oraz oddziałem

przedszkolnym wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie przy ul. Gradowe
Wzgórze 5 rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.
Zgodnie z art. 129 ust. 14 do szkoły tworzonej w w/w sposób (włączenie gimnazjum do SP) nie
stosuje się art.59 ustawy o systemie oświaty (likwidacja szkoły).
Zgodnie z art.195 w/w ustawy - Do dnia 31 sierpnia 2019r. do dotychczasowego gimnazjum
wchodzącego

w skład dotychczasowego zespołu szkół (G+L) stosuje się art. 129, z tym że w

wyniku włączenia gimnazjum, o którym mowa w art. 129

nie mogą powstać zespoły

publicznych szkół w skład których wchodzą szkoły tego samego typu. W takim przypadku nie
jest wymagane rozwiązanie zespołu lub wyłączenie z zespołu szkół publicznych szkół (G+L) ,
dotychczasowego gimnazjum w celu jego
Dzień zakończenia działalności

włączenia

o którym mowa w art. 129.

dotychczasowego gimnazjum to 31 sierpnia 2017r. - termin

wynika z włączenia gimnazjum do SP Polanów, które nastąpi z dniem 1 września 2017r.
Szkoła

Podstawowa w Polanowie podlega włączeniu do ZSP w Polanowie (projekt uchwały

Nr XXXV/185/17).
Klasy gimnazjalne w SP Polanów - w roku szkolnym 2017 /2018-11 i Ili klasy, w roku szkolnym
2018/2019 - klasy Ili - obwód zostaje zachowany, kształcenie wg dotychczasowego programu
-

świadectwa

z pieczęcią gimnazjum;

Na podstawie art. 234 w/w ustawy z dniem 1 września 2017r. nauczyciele pracownicy
zatrudnieni w szkole
ośmioletniej

szkoły

sześcioletniej stają się

odpowiednio nauczycielami, pracownikami

podstawowej, zgodnie z

art. 236 nauczyciele oraz pracownicy

dotychczasowego gimnazjum z dniem włączenia

gimnazjum do ośmioletniej szkoły

podstawowej stają się nauczycielami szkoły ośmioletniej podstawowej.
W projektowanej uchwale wymienione granice obwodów
zmodyfikowane
obowiązującym

Rozporządzeniem

szkół

podstawowych

zostały

w ten sposób, że nie ujęto miejscowości, które nie znajdują się w
wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części określonych
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 lutego 2013r. (Dz.U. z 2013r.,

poz. 200).
Przygotowanie niniejszego projektu uchwały poprzedziły konsultacje z dyrektorami szkół
podstawowych oraz gimnazjum w zakresie proponowanego trybu wygaszenia gimnazjum,
możliwości zapewnienia odpowiednich warunków nauki uczniom klas siódmych i ósmych.
Niniejsza

uchwała

ma charakter intencyjny i stanowi

podstawę

do

zasięgania

obligatoryjnych

opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz organizacji związkowych.
Z tych wszystkich względów podjęcie przez Wysoką Radę niniejszf
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