
UCHWAŁA NR XXI/ 148 /2017 

RADY GMINY KRZEMIENIEWO 

z dnia 22  lutego 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 

Krzemieniewo, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo, 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 Krzemieniewo publicznych gimnazjów , oraz 

granice obwodów  publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę 

Krzemieniewo na okres od 1 września 2017r. 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 Krzemieniewo, od dnia 1 września 2019, który stanowi 

załącznik 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Publiczne Gimnazjum z siedzibą w Drobninie włącza się do Szkoły Podstawowej z 

siedzibą w Drobninie na następujących  warunkach: 

1.Szkoła Podstawowa w Drobninie rozpocznie działalność  

z dniem 1 września 2017 r. 

2.Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej  w Drobninie rozpocznie się w roku 

szkolnym 2017/2018. 

3.Publiczne Gimnazjum w Drobninie zakończy działalność  

z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

 

§ 3. Publiczne Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich z siedzibą w Pawłowicach 

włącza się do Szkoły Podstawowej  im. Powstańców Wielkopolskich z siedzibą w 

Pawłowicach na następujących  warunkach: 

1.Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach rozpocznie 

działalność z dniem 1 września 2017 r. 



2.Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej  im. Powstańców Wielkopolskich 

rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. 

3.Publiczne Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach zakończy 

działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

 

§ 4. Publiczne Gimnazjum im. Józefa Ponikiewskiego z siedzibą w Nowym Belęcinie włącza 

się do Szkoły Podstawowej  im. Józefa Ponikiewskiego z siedzibą w Nowym Belęcinie na 

następujących  warunkach: 

1.Szkoła Podstawowa im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie rozpocznie 

działalność z dniem 1 września 2017 r. 

2.Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej  im. Józefa Ponikiewskiego rozpocznie 

się w roku szkolnym 2017/2018. 

3.Publiczne Gimnazjum im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie zakończy 

działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

 

§ 5. W Uchwale nr XXX/179/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 10 września 2010 r. o 

sieci  oddziałów przedszkolnych wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

2) Uchwala się sieć oddziałów przedszkolnych Gminy Krzemieniewo, którą stanowią: 

 

1.Oddział przedszkolny w Oporówku – funkcjonujący w ramach Szkoły                 

Podstawowej Filialnej w Oporówku.    

2.Oddział  przedszkolny  w Nowym Belęcinie - funkcjonujący w ramach Szkoły 

Podstawowej im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie. 

3.Oddział przedszkolny  w Pawłowicach – funkcjonujący w ramach  Szkoły Podstawowej 

im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach. 

§ 6. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo ul. Dworcowa 34, 64-120 

Krzemieniewo a także  na stronie  Biuletynie Informacji Publicznej Rady Gminy 

Krzemieniewo. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  XXI/ 148 /2017 Rady Gminy Krzemieniewo 

z dnia  22  lutego 2017r. 

 

Celem i potrzebą wprowadzenia uchwały jest szeroko rozumiana reforma edukacji. Zmiany w 

oświacie zawarte zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2017 r. poz. 59) oraz ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 

2017 r. poz. 60). 

Na podstawie art. 206 ust 1. Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

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  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 oraz granice 

obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych 

gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy 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 

 

Obecnie na terenie gminy Krzemieniewo funkcjonują 4 zespoły szkół, szkoła podstawowa i 

gimnazjum w Drobninie, Pawłowicach i Nowym Belęcinie, szkoła podstawowa i przedszkole 

w Garzynie, szkoła podstawowa filialna w Oporówku Z dniem 1 września 2017 r. zespoły 

szkół, w skład których wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i 

dotychczasowe gimnazjum staną się ośmioletnią szkoła podstawową. 

Od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. będzie to szkoła podstawowa z oddziałami 

gimnazjalnymi, a od 1 września 2019 r. stanie się ośmioletnią szkołą podstawową. 

 

Uchwałę przekazuje się  właściwemu kuratorowi oświaty oraz związkom zawodowym w celu 

wydania opinii.  


