
Projekt przygotowany przez Wójta Gminy 

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 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. 
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)   Rada Gminy Siemyśl uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uchwała określa:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl,  a także granice 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl, na okres od 
dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik Nr 1do niniejszej 
uchwały;

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

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Siemyśl, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Siemyśl, od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały.
§ 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie o strukturze organizacyjnej 

obejmującej klasy I-VI, z siedzibą w Charzynie przy  ul. Wojska Polskiego 11, z dniem 1 września 
2017 r. stanie się ośmioletnią szkołą podstawową.

§ 3. 1.   Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu  o strukturze organizacyjnej obejmującej 
klasy I-VI szkoły podstawowej oraz klasy I-III gimnazjum, z siedzibą w Siemyślu przy ul. Szkolnej 
10,  z dniem 1 września 2017 r.  stanie się ośmioletnią szkołą podstawową.

2. Publiczne Gimnazjum w Siemyślu, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich 
w Siemyślu, zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 4.   W uchwale Nr 105/XV/04 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Siemyśl § 
1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1.  Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy 
Siemyśl:
1) oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie, 
z siedzibą w Charzynie przy  ul. Wojska Polskiego 11;
2) oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Siemyślu, z siedzibą w Siemyślu 
przy ul. Szkolnej 10.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej  Urzędu Gminy Siemyśl  oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siemyśl.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 

Rady Gminy Siemyśl

z dnia .................... 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl,
a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl,

na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Granice obwodu szkoły na:

Lp. Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły, 
adresy ewentualnych innych 
lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych 
i opiekuńczych

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019

1. Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej w Charzynie

Charzyno
ul. Wojska Polskiego 11

Charzyno, Grabowo, 
Kędrzyno, Niemierze, 

Paprocie, Wędzice

Charzyno, Grabowo, 
Kędrzyno, Niemierze, 

Paprocie, Wędzice

2. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Siemyślu

Siemyśl
ul. Szkolna 10

Białokury, Byszewo, Izdebno, 
Mącznik, Morowo, Nieżyn, 

Siemyśl, Świecie 
Kołobrzeskie, Trzynik, 

Unieradz, Wszemierzyce

Białokury, Byszewo, Izdebno, 
Mącznik, Morowo, Nieżyn, 

Siemyśl, Świecie 
Kołobrzeskie, Trzynik, 

Unieradz, Wszemierzyce
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 

Rady Gminy Siemyśl

z dnia .................... 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Siemyśl klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych
w szkołach podstawowych oraz granice obwodów  klas dotychczasowych gimnazjów mających siedzibę na terenie Gminy Siemyśl,

na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Granice obwodu szkoły na

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły, 
adresy ewentualnych 

innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych 
i opiekuńczych

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019

klasy Publicznego Gimnazjum 
w Siemyślu, wchodzącego 

dotychczas w skład Zespołu Szkół 
im. Noblistów Polskich

w Siemyślu,
prowadzone w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Siemyślu

Siemyśl
ul. Szkolna 10

Białokury, Byszewo, Charzyno, 
Grabowo, Izdebno, Kędrzyno, Mącznik, 
Morowo, Niemierze, Nieżyn, Paprocie, 

Siemyśl, Świecie Kołobrzeskie,
Trzynik, Unieradz, Wędzice,

Wszemierzyce

Białokury, Byszewo, Charzyno, 
Grabowo, Izdebno, Kędrzyno, Mącznik, 
Morowo, Niemierze, Nieżyn, Paprocie, 

Siemyśl, Świecie Kołobrzeskie,
Trzynik, Unieradz, Wędzice,

Wszemierzyce
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 

Rady Gminy Siemyśl

z dnia .................... 2017 r.

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl,
a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl,

od dnia 1 września 2019 r.

Lp. Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły, 
adresy ewentualnych innych 
lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych

Projekt granic obwodu szkoły od 
dnia 1 września 2019 r.

1.
Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Charzynie
Charzyno

ul. Wojska Polskiego 11
Charzyno, Grabowo, Kędrzyno, 
Niemierze, Paprocie, Wędzice

2.
Publiczna Szkoła Podstawowa

w Siemyślu
Siemyśl

ul. Szkolna 10
Białokury, Byszewo, Izdebno, 

Mącznik, Morowo, Nieżyn, 
Siemyśl, Świecie Kołobrzeskie, 

Trzynik, Unieradz, Wszemierzyce
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Siemyśl w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (art. 206).

W uchwale tej określa się:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice
obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na
obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, prowadzonych przez
gminę, a także przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
2) plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących,
technikach i branżowych szkołach I stopnia, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych
gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na
obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, prowadzonych przez
gminę, a także przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
3) warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe,
prowadzonych przez gminę;
4) warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych ośmioletnich szkół
podstawowych, publicznych liceów ogólnokształcących, publicznych techników lub publicznych
branżowych szkół I stopnia, prowadzonych przez gminę;
5) warunki przekształcenia dotychczasowych publicznych gimnazjów odpowiednio w publiczne
licea ogólnokształcące, publiczne technika lub publiczne branżowe szkoły I stopnia, prowadzone
przez gminę, w tym dzień rozpoczęcia działalności przez liceum ogólnokształcące, technikum lub
branżową szkołę I stopnia;
6) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę,
a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych,
mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe
oraz planu sieci publicznych gimnazjów dla dorosłych i klas dotychczasowych publicznych
gimnazjów dla dorosłych prowadzonych w szkołach podstawowych dla dorosłych i publicznych
liceach ogólnokształcących dla dorosłych, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy,
od dnia 1 września 2019 r.

W uchwale wskazuje się adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Uchwała, może obejmować zmianę uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Podejmując uchwałę organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dąży do tego,
aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami:
1) o pełnej strukturze organizacyjnej;
2) funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub w widocznym
miejscu w siedzibie urzędu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty. Kurator oświaty opiniuje uchwałę
w ciągu 21 dni od dnia otrzymania. Opinia kuratora oświaty może wskazywać zmiany, które należy
uwzględnić w uchwale. Opinia kuratora oświaty jest wiążąca i nie służy od niej zażalenie. Na
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opinię służy skarga do sądu administracyjnego.
Uchwałę przesyła się do związków zawodowych celem zaopiniowania. Związki zawodowe

przedstawiają opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni.
Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, w terminie do dnia 31 marca

2017 r., podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1
września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uwzględnił w uchwale zmiany
wskazane w opinii kuratora oświaty przyjmuje się, że uchwała uzyskała pozytywną opinię kuratora
oświaty.

Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie uwzględnił w uchwale
zmian wskazanych w opinii kuratora oświaty przyjmuje się, że uchwała uzyskała negatywną opinię
kuratora oświaty.

Niniejszy projekt uchwały określa:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl, a także
granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl, na okres
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Siemyśl klas dotychczasowych publicznych gimnazjów
prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych
gimnazjów mających siedzibę na terenie Gminy Siemyśl, na okres od dnia 1 września 2017 r. do
dnia 31 sierpnia 2019 r.;
3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Siemyśl, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Siemyśl, od dnia 1 września 2019 r.

W związku z wdrażaniem nowego ustroju szkolnego planuje się, że:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie o strukturze organizacyjnej
obejmującej klasy I-VI, z siedzibą w Charzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, z dniem 1 września
2017 r. stanie się ośmioletnią szkołą podstawową;
2) Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy
I-VI szkoły podstawowej oraz klasy I-III gimnazjum, z siedzibą w Siemyślu przy ul. Szkolnej 10,
z dniem 1 września 2017 r. stanie się ośmioletnią szkołą podstawową;
3) Publiczne Gimnazjum w Siemyślu, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich
w Siemyślu, zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.;
4) na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. uczniowie klas II i III
Publicznego Gimnazjum w Siemyślu, wchodzącego dotychczas w skład Zespołu Szkół im.
Noblistów Polskich w Siemyślu, kontynuować będą naukę w Publicznej Szkole Podstawowej w
Siemyślu.

Obwody szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum nie ulegają zmianie.

Ponadto proponuję zmianę w uchwale Nr 105/XV/04 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27
kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na
terenie gminy Siemyśl. Zmiana ta ma charakter porządkujący. Na terenie Gminy Siemyśl, jak
dotychczas, będą funkcjonowały oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Charzynie i
w Siemyślu.

W związku z powyższym przedkładam niniejszy projekt uchwały.
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