UCHWAŁA NR XXVIII/369/2017
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 16.02. 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 z późn. zmianami) 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
Szemud także granice obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Szemud, a także inne organy, 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 Szemud publicznych gimnazjów i klas
dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach
podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych
gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Szemud 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 Szemud, od
dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Gimnazjum z siedzibą w Szemudzie przy ul. Szkolnej 6, 84-217 Szemud włącza
się do Szkoły Podstawowej w Szemudzie im. mjr Henryka Sucharskiego
w Szemudzie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie z siedzibą przy ul. Szkolnej 4, 84 – 217 Szemud na następujących warunkach:
1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie, rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017r.
2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,
3) Gimnazjum w Szemudzie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
§ 3. Gimnazjum w Kielnie z oddziałami integracyjnymi wchodzące w skład Zespołu
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie z siedzibą przy ul. Szkolnej 4
84-208 Kielnio włącza się do Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi
im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie z siedzibą przy ul. Szkolnej 4, na następujących warunkach:
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1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017r.
2) Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie z dniem 1 września 2017r.
staje się Szkołą Podstawową z oddziałami integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie,
3) siedzibą szkoły są budynek główny w Kielnie przy ul. Szkolnej 4 oraz dla oddziału przedszkolnego przy ul. Oliwskiej 41,
4) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi
im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,
5) Gimnazjum w Kielnie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 4. Gimnazjum im. Roberta Schumana wchodzące w skład Zespołu Szkół w Bojanie
z siedzibą w Bojanie przy ul. Józefa Wybickiego 38, 84 – 207 Bojano włącza się do
ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Bojanie na następujących warunkach:
1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Bojanie, rozpocznie działalność z dniem
1 września 2017r.,
2) Zespół Szkół w Bojanie z dniem 1 września 2017r. staje się Szkołą Podstawową
w Bojanie,
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej w Bojanie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,
3) Gimnazjum w Bojanie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
§ 5. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie przy
ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud ,a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Szemud.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie prawne:
Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wynika z art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
60), zgodnie z kutym do kompetencji rady gminy należy podjęcie przedmiotowej uchwały.
Zgodnie z art. 117 ust. 1 i art. 118 w/w ustawy z dniem 1 września 2017r. dotychczasowa
sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, uczniowie klas IVI dotychczasowej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej
szkoły podstawowej. W konsekwencji powyższego, zgodnie z art. 127 w/w ustawy z dniem 1
września 2017r. likwiduje się I klasę, a w następnych latach kolejne klasy dotychczasowego
gimnazjum, a na rok 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do I klasy
dotychczasowego gimnazjum. Przepisy w/w ustawy w zależności od tego czy gimnazjum
tworzy zespół ze szkołą podstawową, szkołą ponadgimnazjalną, czy też funkcjonuje samodzielnie, przewidują różne możliwości wygaszenia gimnazjum. Jeśli gimnazjum funkcjonuje
w strukturach zespołu ze szkołą podstawową, to z mocy art. 191 ustawy przewiduje się przekształcenie zespołu w ośmioletnią szkolę podstawową. W przypadku gimnazjów funkcjonujących samodzielnie ustawodawca przewidział różne możliwości m.in. włączenie klas wygaszanego gimnazjum do szkoły podstawowej. Decyzję o sposobie funkcjonowania wygaszanego
gimnazjum podejmuje rada gminy.

Uzasadnienie faktyczne:
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego przygotowany został w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny tj. Uchwałę
Rady Gminy Szemud nr XXVI/210/08 z dnia 13 listopada 2008 roku plan sieci szkół publicznych
szkół: podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz granic ich obwodów z uwzględnieniem
Uchwały Nr XXIX/252/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Szemud nr XXVI/210/08 z dnia 13 listopada 2008 roku plan
sieci szkół publicznych szkół: podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz granic ich obwodów.
Uchwała:
1) reguluje warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe,
z wskazaniem dnia rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową oraz roku szkolnego, w którym rozpoczyna się kształcenie w I klasie ośmioletniej szkoły podstawowej
2) określa planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szemud także
granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szemud, a także inne
organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
3) określa planu sieci prowadzonych przez Gminę Szemud publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Szemud na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
4) określa projekt sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a
także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Szemud, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.
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Niniejsza uchwała:
1. Podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez:
- umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej
13,
- Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

2. Zostanie przekazana zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty w celu zaopiniowania. Termin wydania opinii przez kuratora wynosi 21 dni.
3. Podlega opinii związków zawodowych, które również mają 21 dni na wydanie opinii prawnej.
4. Na podstawie pozytywnie zaopiniowanej uchwały przez Pomorskiego Kuratora Oświaty Rada Gminy Szemud ma obowiązek wynikający z art. 210 ustawy przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe
podjąć uchwałą w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
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