
 

 

              UCHWAŁA NR XXI/121/17 

             RADY GMINY LUBANIE 

            z dnia 28 lutego 2017 r. 

 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 

przez Gminę Lubanie, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo 

oświatowe. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i  poz.1579 ), art. 191 ust. 1 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 Lubanie, wraz z  

granicami obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  

Lubanie, 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 Lubanie klas dotychczasowego publicznego 

gimnazjum prowadzonego w Szkole Podstawowej w Lubaniu oraz granice obwodów klas 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Lubanie, na okres od                

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej 

uchwały; 

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Lubanie wraz z granicami obwodów publicznych ośmioletnich szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubanie, od dnia 1 września 2019 r., który 

stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkól im. Jana Pawła II w Lubaniu, w skład 

którego wchodzi dotychczasowe Gimnazjum w Lubaniu i dotychczasowa Szkoła Podstawowa 

w Lubaniu staje się ośmioletnią Szkołą Podstawową z siedzibą w Lubaniu na następujących 

warunkach: 

1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Lubaniu rozpocznie działalność z dniem 1 września 

2017 r.; 

2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Lubaniu rozpocznie się w roku 

szkolnym 2017/2018; 

3) Gimnazjum z siedzibą w Lubaniu zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie. 

§ 4. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubanie, a także na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Lubanie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

          Barbara Rolirad 



 

 

Uzasadnienie 

Prawodawca przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60) zadecydował o wprowadzeniu nowego 

ustroju szkolnego, nakładając jednocześnie na jednostki samorządu terytorialnego określone 

powinności. 

Art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe stanowi, między innymi, że rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podjecie 

tej uchwały jest konieczne, aby po zaopiniowaniu jej przez kuratora oświaty i związki 

zawodowe, rada gminy mogła, zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, podjąć w terminie do dnia 31 marca 2017 r. 

uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Przedmiotowa uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zawiera wszystkie niezbędne postanowienia 

określone przepisami art. 206 i 207 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w tym: 

1) plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubanie, a także granice ich 

obwodów na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku; 

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Lubanie klas dotychczasowych publicznych 

gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice ich obwodów na okres 

od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku  

3) projekt planu sieci ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Lubanie oraz granice ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku. 

Jednocześnie w art. 191 ust.1 ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe 
przesądzono, iż  z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi 

jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się 

ośmioletnią szkołą podstawową. Tym samym w ośmioletniej szkole podstawowej w Lubaniu 

prowadzone będą dotychczasowe klasy gimnazjum – klasa II i III w roku szkolnym 

2017/2018 oraz klasa III w roku szkolnym 2018/2019. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. zespół 

szkół staje się ośmioletnią szkołą podstawową w której do wygaśnięcia roczników 

prowadzone będą klasy dotychczasowego gimnazjum. Projekt ten zachowuje dotychczasową 

liczbę szkół podstawowych i granice obwodów. 

Zważywszy na powinności wynikające z powołanych ustaw, zasadnym jest podjęcie 

uchwały w tej sprawie. 

                                                                               

                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                     Barbara Rolirad 

 


