
UCHWAŁA NR XXXIX/515/2017
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gronowie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gronowie.

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

§ 1. 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Gronowie z siedzibą w Gronowie 5, w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła 
Podstawowa w Gronowie z siedzibą w Gronowie 5.

2. Obwód szkoły, o której mowa w ust. 1, obejmuje następujące miejscowości:

1) Gronowo;

2) Gronówko;

3) Brzeźno.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Gronowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 
65 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 117 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 60  i  949) dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się
ośmioletnią szkołą podstawową. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący
dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku, w drodze
uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Przekształcenie szkoły następuje
z mocy prawa z dniem 1 września 2017 r. Od roku szkolnego 2017/2018 szkoła realizuje edukację w cyklu
ośmioletnim, a uczniowie dotychczasowej szkoły sześcioletniej stają się uczniami szkoły ośmioletniej. Od
1 września 2017 r. uczniowie dotychczasowych klas szóstych stali się uczniami klas siódmych.

Zgodnie z art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 60  i  949) niniejsza uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej
Szkoły Podstawowej w Gronowie.

W budżecie Gminy Lubicz na rok 2017 są zabezpieczone środki finansowe na dostosowanie szkoły do
nowej struktury organizacyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel

Id: AB7E29C1-39C9-4EA7-B26B-F1035D0790DD. Uchwalony Strona 1




