Uchwała Nr  II/6/2017
Rady GminY RADZANÓW 
z dnia 28 lutego 2017r. 

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:
	plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów, a także inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
	plan sieci prowadzonych przez Gminę Radzanów publicznych gimnazjów oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Radzanów na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
	projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów, 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 w Radzanowie, Radzanów 92A,                   26-807 Radzanów, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzanów.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanów.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                w Radzanowie                                                                                                                          Grzegorz Aderek




Uzasadnienie:
Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu sieci szkół podstawowych                      i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wynika z art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zgodnie z którym  Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzanego ww. ustawą. 
Zgodnie z art. 117 i 118 ww. ustawy z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa               6 – letnia szkoła podstawowa staje się 8 – letnią szkołą podstawową, uczniowie               kl. I-VI dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas 8 – letniej szkoły podstawowej .
W konsekwencji powyższego zgodnie z art. 127 ww. ustawy z dniem 1 września 2017r. likwiduje się klasę I, w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum, a na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum. Przepisy ww. ustawy                 w zależności od tego czy gimnazjum funkcjonuje w zespole szkół ze szkołą podstawową, czy też funkcjonuje samodzielnie, przewidują różny tryb wygaszania gimnazjum. 
Przygotowanie niniejszego projektu uchwały zostało poprzedzone konsultacjami                             z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie proponowanego trybu wygaszania gimnazjum, zapewnienia odpowiednich warunków nauki pozostającym           w szkole uczniom klas VII i VIII, potrzeb szkół w zakresie dostosowania warunków lokalowych i wyposażenia do wprowadzanych zmian. Po konsultacjach z rodzicami przeprowadzonymi w szkołach podstawowych i gimnazjum granice obwodów szkół podstawowych zostały określone w taki sam sposób jak były dla szkół podstawowych 6- letnich. W projekcie uchwały uwzględniono warunki komunikacyjne i odległości do szkół obwodowych. Przyjęcie proponowanej sieci szkół podstawowych zapewni wszystkim mieszkańcom gminy dostęp do szkół na dotychczasowych zasadach.              Bez zmian pozostają oddziały przedszkolne, które będą działać tak jak dotychczas przy każdej ze szkół podstawowych. Dotychczasowe gimnazjum będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach jako samodzielna placówka.
Uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgnięcia opinii Kuratora Oświaty (art. 210) oraz związków zawodowych (art. 211) . Opinia Kuratorium Oświaty w Warszawie jest wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom możliwości realizacji obowiązku szkolnego. 
 

