
                                                                                                              

UCHWAŁA Nr XXII/183/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

                                              z dnia  31 marca 2017 r. 

 
 w sprawie   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.  210 ust. 1 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. Dostosowuje się sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

  

 § 2. Określa się: 

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; 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 § 3.  Z dniem 1 września 2017 r. traci moc uchwała Nr III /31/1999 Rady Gminy w 

Sochocinie z dnia  11 marca  1999 r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjum.   

 

 § 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  Mazowieckiego. 

 

 

                                                                                                                     

  

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR XXII/183/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 marca 2017 r. 

 
w sprawie   dostosowania sieci szkół  podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego 

 

Z dniem  11 stycznia 2017 r.  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 w terminie do 31 marca 2017 r. do podjęcia uchwały 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.  

Rada Gminy uzyskała pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie 

uchwały Rady Gminy Sochocin w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

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

Pozytywne opinie wydały również związki zawodowe: Związek Nauczycielstwa 

Polskiego i Sekcja Oświaty i Wychowania  NSZZ ” SOLIDARNOŚĆ” Regionu Płockiego. 

W związku z powyższym uznaje się za zasadne podjęcie uchwały w sprawie dostosowania 

sieci szkół  podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

  

   

   

                                                                                                                     

 

 

 

 

 


