
PROJEKT

UCHWAŁA NR  26.241.2017
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia  21 lutego   2017   r. 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzepice, a 
także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Krzepice, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi 
załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Krzepice klas dotychczasowych publicznych 
gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów klas 
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzepice na okres od 1 
września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej 
uchwały;

3) projekt  planu  sieci  publicznych  ośmioletnich  szkół  podstawowych  prowadzonych
przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych  przez  Gminę  Krzepice  od  dnia  1  września  2019,  który  stanowi
załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach, ul. Mickiewicza 17, 42-160 
Krzepice włącza się do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzepicach, ul. 
Mickiewicza 13/17, 42-160 Krzepice  na następujących  warunkach:

1) Szkoła Podstawowa nr 1  im. Adama Mickiewicza w Krzepicach rozpocznie 
działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 1 w im. Adama Mickiewicza w 
Krzepicach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego  w Krzepicach zakończy 
działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W związku z uchwaloną ustawą  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  należy
zgodnie  z  art.  206  tej  ustawy  podjąć  uchwałę  w  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół
podstawowych  i  gimnazjów  w  Gminie  Krzepice  do  nowego  ustroju  szkolnego  wprowadzonego
ustawą – Prawo oświatowe. Po podjęciu przez Radę Miejską  przedmiotowa uchwała  zostanie podana
do publicznej  wiadomości   oraz  przesłana  do  zaopiniowania  przez  Śląskiego Kuratora  Oświaty i
związki zawodowe. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora  Rada Miejska zgodnie z art. 210 ustawy
podejmie w terminie do 31 marca 2017 uchwałę w sprawie dostosowania  sieci szkół podstawowych i
gimnazjów Gminie Krzepice do nowego ustroju szkolnego.

Opracował 
Zbigniew Sosin
Sekretarz Gminy
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