
UCHWAŁA NR XXXII/229/2017
RADY GMINY OBROWO

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjr H. 
Sucharskiego w Osieku nad Wisłą w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. mjr H. Sucharskiego  w Osieku 

nad Wisłą

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, z 2017 r. poz.730 i 935) oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60 i poz.949)w związku z art.88 ust.1 i 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz. 59 i 949)  uchwala się , co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. mjr. H. 
Sucharskiego z siedzibą  w Osieku nad Wisłą ul. Leśna 1, stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową im. mjr. H. 
Sucharskiego z siedzibą w Osieku nad Wisłą,

§ 2. Obwód szkoły Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego w Osieku nad Wisłą  obejmuje w całości 
miejscowości: Silno, Dzikowo, Osiek nad Wisłą, Stajenczynki, Smogorzewiec, Sąsieczno, Łęg-Osiek.

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Osieku nad 
Wisłą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

1.Przedmiot regulacji:

Stwierdzenie przez Radę Gminy Obrowo ustawowego faktu przekształcenia sześcioletniej szkoły
podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową.

2.Podstawa prawna:

Na podstawie art.117 ust.1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo
Oświatowe z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią
szkoła podstawową, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt.1 ustawy – Prawo Oświatowe, Rada Gminy w Obrowie
prowadząca dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze
uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę.( art.117 ust.4 wymienionej ustawy).

3.Uzasadnienie merytoryczne:

Przekształcenie szkoły następuje z mocy prawa z dniem 1 września 2017 r. Od nowego roku szkolnego
2017/2018 szkoła będzie realizowała edukacje w cyklu ośmioletnim a uczniowie dotychczasowej szkoły
sześcioletniej staja się uczniami szkoły ośmioletniej. Uczniowie obecnych klas szóstych stają się od nowego
roku szkolnego uczniami klas siódmych. Nowe podstawy programowe i nowe plany nauczania będą
obejmowały klasy I,IV,VII. Uczniowie klas II,III,V i VI będą kontynuowali naukę na dotychczasowych
obowiązujących zasadach programowych.

Skutki finansowe:

Podjecie uchwał powoduje skutki finansowe w budżecie Gminy Obrowo na 2017 r gdyż wymaga
zabezpieczenia finansowego na kontynuację nauki uczniów klas szóstych w klasach VII w okresie 4 m-cy
tj. od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

Id: 10BBD56D-CFAC-4A04-8743-2AD614BB1123. Uchwalony Strona 1




