
                                                                 

UCHWAŁA Nr XXI/174/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

                                              z dnia 20 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 ze zm.) oraz art.  206 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 60)    Rada Gminy uchwala, co 

następuje:  

  

 § 1.  Uchwała określa: 

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin 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 Sochocin publicznych gimnazjów oraz granice 

obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę 

Sochocin na okres od 1 września 2017 r. do 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 Sochocin, od dnia 1 września 2019 r., 

który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 § 3. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin,  

a także  na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin.   

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

      

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR XXI/174/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 20 lutego 2017 r. 

 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół  podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego 

 

  

Z dniem  11 stycznia  weszła w życie   ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy 

wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe. Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 września 2017r. 

każda 6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z mocy 

ustawy przekształca się na 8-letnią szkołę podstawową, a gimnazja ulegają likwidacji z mocy 

ustawy  poprzez wygaszenie.   Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego 

do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Zakres 

przedmiotowy tej uchwały opisany jest w art. 206 ustawy. Uchwała ma charakter intencyjny 

 i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty oraz związków 

zawodowych. Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca 

 i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz 

oceny zapewnienia dzieciom możliwości realizacji obowiązku szkolnego. Zaproponowane  

w uchwale rozwiązania są wynikiem diagnozy demograficznej mieszkańców  

i zapotrzebowania na szkoły w obwodach dotychczasowych szkół podstawowych. 

 

 

 

 

 

 

 


