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UCHWALA NR / /2017
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia
2017 r.

~
mgrRo

T
a/uch

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów,
prowadzonych przez Gminę Wilczyce, do nowego ustroju szkolnego na
okres od dnia l września 2017 r, do 31 sierpnia 2019 r.
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 z późno zm.) oraz art. 210 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co następuje:
~l

Uchwała określa dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Wilczyce do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia l września 20 l 7 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Określa się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Wilczyce, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wilczyce, na okres od l września 20 l 7 r. do dnia 31
sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.

Określa Się plan SieCI prowadzonych
przez Gminę Wilczyce klas
dotychczasowych . publicznych
gimnazjów
prowadzonych
w szkołach
podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów

prowadzonych przez Gminę Wilczyce na okres od l września 2017 r. do dnia 31
sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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Gimnazjum im. Stanisła~a Młodożeńca
Wilczycach z siedzibą w Wilczyce
177, 27-612 Wilczyce włącza się do Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Młodożeńca w Wilczycach z siedzibą w Wilczyce 177, 27-612 Wilczyce na
następujących warunkach:
l) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach rozpocznie
działalność z dniem l września 2017 r.;
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca
w Wilczycach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;
3) Gimnazjum im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach zakończy działalność
z dniem 31 sierpnia 2017 r.
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Traci moc uchwała Nr VI/38/20 11 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 20 II
roku w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Wilczyce i granic ich obwodów.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

Uchwała wchodzi w życie po wpływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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Załącznik nr l
do uchwały Nr II
Rady Gminy Wilczyce
z dnia marca 20 l 7 roku

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wilczyce, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wilczyce; na okies od l września 20 l 7 r. do dnia 31
sierpnia 2019 r.:

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby
szkoły

Granice obwodu szkoły na
. rok szkołny
2017/2018

l.

Szkoła Podstawowa lm. Wilczyce 177,
Stanisława Młodożeńca w 27-612
Wilczyce
Wilczycach

Bożęcin,
Bugaj,
Dacharzów,
Daromin,
.Dobrocice,
Gałkowice
Ocin,
Łukawa,
Ocinek,
Pęczyny,
Pielaszów,
Przezwody,
Radoszki,
Tułkowice,
Wilczyce,
Wysiadłów,
Za2:rodv

rok szkolny
2018/2019

Bożęcin,
Bugaj,
Dacharzów,
Daromin,
Dobrocice,
Gałkowice
Ocin,
Łukawa,
Ocinek,
Pęczyny,
Pielaszów,
Przezwody,
Radoszki,
Tułkowice,
Wilczyce,
Wysiadłów,
Za2:rodv

..
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr II
Rady Gminy Wilczyce
z dnia marca 2017 roku

Plan sieci prowadzonych przez. Gminę Wilczyce klas dotychczasowych
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice
obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Wilczyce na okres od l września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r

Lp.

I.

Nazwa szkoły .

klasy Gimnazjum im.
Stanisława Młodożeńca
w Wilczycach
prowadzone w Szkole
Podstawowej im.
Stanisława Młodożeńca
w Wilczycach

Adres siedziby
szkoły

Wilczyce 177,
27-612
Wilczyce

,

Granice obwodu szkoły na
rok szkolny
201712018

rok szkolny
2018/2019

Bożęcin,
Bugaj,
Dacharzów,
Daromin,
Dobrocice,
Gałkowice
Ocin,
Łukawa,
Ocinek,
Pęczyny,
Pielaszów,
.Przezwody,
Radoszki,
Tułkowice,
Wilczyce,
Wysiadłów,
Zagrody

Bożęcin,
Bugaj,
Dacharzów,
Daromin,
Dobrocice,
Gałkowice
Ocin,
Łukawa,
Oc inek,
Pęczyny,
Pielaszów,
Przezwody,
Radoszki,
Tułkowice,
Wilczyce,
Wysiadłów,
Zagrody
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Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr 1 12017 Rady Gminy Wilczyce z dnia
2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych
przez Gminę Wilczyce, do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia I września
2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września
2017 L do 31 sierpnia 2019 L, wynika z art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 L Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 L poz.
60), zgodnie z którym rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora
oświaty dotyczącej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w terminie do dnia 31
marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września
2017 r. do 31 sierpnia 2019 r , wprowadzonego ww. ustawą.
Gmina Wilczyce jest organem prowadzącym jedno gimnazjum i jedną szkołę
podstawową. Przestawiony w uchwale plan sieci szkół podstawowych oraz plan
sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach
podstawowych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019, zapewni
wszystkim uczniom zamieszkałym w obwodzie realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki.
Zgodnie z przepisem art. 191 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 L zespół publicznych szkół, w skład
którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa
i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Niniejsze
zostało uwzględnione w treści uchwały.
Uchwała Nr XXIII 142/20 17 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 lutego 2017 L
W sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów,
prowadzonych przez Gminę Wilczyce" do nowego ustroju szkolnego
uzyskała pozytywną opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz związków
zawodowych.
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