UCHWAŁA NR XXIV/206/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pszczółki do
nowego ustroju szkolnego
Na podstawie art 206, w związku z art. 117 i art. 127, art. 207, art.208 i art.209 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. plan sieci publicznych szkół
podstawowych oraz granic ich obwodów w gminie Pszczółki, które obejmuje następujące szkoły:
1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Skowarczu o strukturze organizacyjnej klas I-III
- obwód szkoły obejmuje teren wsi Skowarcz,
- siedziba szkoły: Skowarcz, ul. Gdańska 9,
2) ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Różynach o strukturze organizacyjnej klas I-III
- obwód szkoły obejmuje teren wsi Różyny i Kleszczewko,
- siedziba szkoły: Różyny, ul. Kościelna 2,
3) ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach o pełnej strukturze
organizacyjnej
- obwód szkoły dla klas I-III obejmuje teren wsi Kolnik, Pszczółki, Ostrowite, Ulkowy, Rębielcz i Żelisławki,
- obwód szkoły dla klas IV-VIII obejmuje teren wsi Kleszczewko, Kolnik, Ostrowite, Pszczółki, Rębielcz,
Różyny, Skowarcz, Ulkowy i Żelisławki,
- siedziba szkoły: Pszczółki, ul. Szkolna 4,
- inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: Pszczółki, ul.
Pomorska 25.
§ 2. Ustala się na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. plan sieci publicznych gimnazjów oraz
granic ich obwodów w gminie Pszczółki, który obejmuje Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach
- obwód szkoły obejmuje teren wsi Kleszczewko, Kolnik, Ostrowite, Pszczółki, Rębielcz, Różyny, Skowarcz,
Ulkowy i Żelisławki,
- siedziba szkoły: Pszczółki, ul. Pomorska 25
§ 3. Ustala się projekt planu publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w gminie
Pszczółki od 1 września 2019, który obejmuje następujące szkoły:
1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Skowarczu o strukturze organizacyjnej klas I-III
- obwód szkoły obejmuje teren wsi Skowarcz,
- siedziba szkoły: Skowarcz, ul. Gdańska 9.
2) ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Różynach o strukturze organizacyjnej klas I-III
- obwód szkoły obejmuje teren wsi Różyny i Kleszczewko,
- siedziba szkoły: Różyny, ul. Kościelna 2.
3) ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach o pełnej strukturze
organizacyjnej
- obwód szkoły dla klas I-III obejmuje teren wsi Kolnik, Pszczółki, Ostrowite, Ulkowy, Rębielcz i Żelisławki,
- obwód szkoły dla klas IV-VIII obejmuje teren wsi Kleszczewko, Kolnik, Ostrowite, Pszczółki, Rębielcz,
Różyny, Skowarcz, Ulkowy i Żelisławki,
- siedziba szkoły: Pszczółki, ul. Szkolna 4,
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- inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: Pszczółki, ul.
Pomorska 25.
§ 4. Zobowiązuje się Wójta do przekazania niniejszej uchwały do zaopiniowania Pomorskiemu Kuratorowi
Oświaty i reprezentatywnym organizacjom związkowym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe niezbędne jest dostosowanie planu sieci szkół do nowego ustroju
szkolnego. Proces dostosowania odbywa się dwustopniowo: w pierwszej kolejności niezbędne jest podjęcie
uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Uchwała ta
zostanie skierowana do zaopiniowania przez Pomorskiego Kuratora Oświaty i reprezentatywne organizacje
związkowe. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora w terminie do 31 marca 2017 r. Rada Gminy
podejmie druga uchwałę – w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
Dotychczasowa sieć szkół na terenie naszej gminy zapewniała właściwy dostęp uczniów do publicznych
szkół. W związku z tym niniejszy projekt uchwały zakłada zachowanie dotychczasowej sieci szkół i ich
obwodów oraz przeprowadzenie tylko takich zmian, które wynikają wprost z ustawy, a mianowicie:
•

na podst. art. 117 ust. 1 ustawy
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
dotychczasowe szkoły podstawowe sześcioletnie stają się szkołami ośmioletnimi (dotyczy Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach),

•

na podst. art. 117 ust. 2 ustawy
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
dotychczasowe szkoły podstawowe obejmujące strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej
szkoły podstawowej stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi obejmującymi struktura
organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej (dotyczy szkół w Różynach i Skowarczu o
strukturze organizacyjnej klas I-III),

•

na podst. art. 127 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe do
dotychczasowego gimnazjum, poczynając od roku szkolnego 2017/2018, nie przeprowadza się
naboru; szkoła zakończy działalność z końcem roku szkolnego 2018/2019 (dotyczy Publicznego
Gimnazjum w Pszczółkach).

Ze względu na warunki lokalowe Szkoły Podstawowej w Pszczółkach przewiduje się realizację części
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w innej lokalizacji, niż siedziba szkoły. Pozwoli to
na wykorzystanie bazy dotychczasowego gimnazjum na potrzeby oświatowe.
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