
 

 

                                                                                                       PROJEKT 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia 14 marca 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 Zębowice, 

 a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Zębowice, 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 Zębowice publicznych gimnazjów i klas 

dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych i 

liceach ogólnokształcących, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych 

gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zębowice 

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 Zębowice, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Zębowice, a także inne organy, od dnia 1 

września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zębowice, ul. Izydora Murka 2, a także  na 

stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Rady Gminy Zębowice. 

 

§  3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

 
 

Do uchwały Rady Gminy Zębowice w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Zębowice 

 

 

       W związku z uchwaleniem przez sejm RP Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) należy dostosować plan sieci szkół podstawowych,                                 

i gimnazjum funkcjonujących na terenie gminy do nowego ustroju szkolnego.  

Przedmiotowa uchwała podlega zaopiniowaniu przez Opolskiego Kuratora Oświaty i związki 

zawodowe.  Zaproponowany plan sieci szkół  należących do  Zespołu Gimnazjalno – 

Szkolnego w Zębowicach zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)  z dniem 1 września 

2017 roku, zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa 

sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą 

podstawową. 

Od  1 września 2017 roku zapewnia się wszystkim uczniom edukację w ośmioletniej szkole 

podstawowej w Zębowicach. Utrzymany zostanie dotychczasowy obwód szkolny obejmujący 

teren całej gminy. 

   

 

 

 

 

 

 

 


