
 
UCHWAŁA NR XXVI/152/2017 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 
z dnia 16 lutego 2017 r. 

 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum 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 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 206 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) 
 
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Uchwała określa projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie 
Gminy Pogorzela do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 
 
§ 2. Określa się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Pogorzela na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.: 
 
1) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli z siedzibą  
    ul. Parkowa 7, 63-860 Pogorzela 
    i podległe organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli szkoły: 

a) Szkoła Filialna w Bułakowie – klasy I i II, 
b) Szkoła Filialna we Wziąchowie – klasy I i II. 

 
 § 3. Określa następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających 
siedzibę na obszarze Gminy Pogorzela na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 
sierpnia 2019 r.: 
 
1) Obwód Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli obejmuje:  
Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, Dobra Pomoc, Elżbietków, Głuchów, Głuchówek, 
Gumienice, Józefów Ochelski, Kaczagórka, Kromolice, Łukaszew, Małgów, Międzyborze, 
Nowiny, Ochla, Paradów, Pogorzela, Stawy, Taczanówko, Wziąchów. 
2) Obwód Szkoły Filialnej w Bułakowie obejmuje: Bułaków, Kaczagórka, Międzyborze. 
3) Obwód Szkoły Filialnej we Wziąchowie obejmuje: Małgów, Nowiny, Paradów, Stawy, 
Wziąchów. 
 
§ 4. Określa się następujący plan sieci prowadzonego przez Gminę Pogorzela publicznego 
gimnazjum i klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonego                             
w Samorządowym Zespole Szkół w Pogorzeli na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia    
31 sierpnia 2019 r.: 
Klasy dotychczasowego Gimnazjum w Pogorzeli prowadzone w Szkole Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Pogorzeli z siedzibą: ul. Parkowa 7, 63-860 Pogorzela. 
 
§ 5. Określa się następujące granice obwodów dotychczasowego publicznego gimnazjum         
i klas dotychczasowego gimnazjum mającego siedzibę na obszarze Gminy Pogorzela na okres 
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.: 



Obwód klas dotychczasowego Gimnazjum w Pogorzeli prowadzonych w Szkole 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli obejmuje teren Gminy Pogorzela. 
 
§ 6. Samorządowy Zespół Szkół w Pogorzeli z dniem 1 września 2017 r. staje się ośmioletnią 
Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza z siedzibą: ul. Parkowa 7, 63-860 Pogorzela. 
 
§ 7. Określa się następujący projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela od dnia 1 września 2019 r.: 
1) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli z siedzibą  
    ul. Parkowa 7, 63-860 Pogorzela 
    i podległe organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli szkoły: 

a) Szkoła Filialna w Bułakowie – klasy I i II 
b) Szkoła Filialna we Wziąchowie – klasy I i II. 

 
§ 8. Określa się następujące granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych 
mających siedzibę na obszarze Gminy Pogorzela od dnia 1 września 2019 r.: 
Obwód Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli obejmuje teren Gminy 
Pogorzela. 

 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pogorzela i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń             
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli. 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała: 
Jolanta Banaszek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          Uzasadnienie 
 
      Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wynika z art. 206 ust. 1 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, wprowadzonego ww. ustawą. 
     Zgodnie z art. 117 ust. 1 i art. 118 ww. ustawy z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa 
szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, uczniowie klas I-VI 
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas 
ośmioletniej szkoły podstawowej. W konsekwencji powyższego, zgodnie z art. 127 ww. 
ustawy  z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy 
dotychczasowego gimnazjum i na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania 
rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum.  
     Przepisy ww. ustawy w zależności od tego czy gimnazjum tworzy zespół ze szkołą 
podstawową, szkołą ponadgimnazjalną, czy też funkcjonuje samodzielnie, przewidują różny 
tryb wygaszania gimnazjum. Jeśli gimnazjum jest w zespole ze szkołą podstawową 
przewidują przekształcenie zespołu z mocy ustawy odpowiednio w szkołę podstawową, zaś   
w przypadku gimnazjów funkcjonujących „samodzielnie” przewidują różne możliwości 
przekształceń lub włączeń, pozostawiając decyzję organowi prowadzącemu. 
     W gminie Pogorzela gimnazjum funkcjonuje w zespole ze szkołą podstawową w związku 
z powyższym tryb ustawowy to przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. zespołu w szkołę 
podstawową. 
     Niniejsza 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 zamieszkałym na terenie gminy Pogorzela 
możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego. 
     Przygotowanie niniejszego projektu uchwały poprzedziły konsultacje z Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie jak również z dyrektorem Samorządowego 
Zespołu Szkół, w zakresie proponowanego trybu wygaszania gimnazjum, możliwości 
zapewnienia odpowiednich warunków nauki pozostającym w szkole uczniom klas siódmych    
i ósmych, potrzeb szkoły w zakresie dostosowania warunków lokalowych do wprowadzanych 
zmian. 
    Adresatem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego są 
przede wszystkim uczniowie szkół i ich rodzice, którzy powinni mieć zapewnioną możliwość 
zapoznania się z pełną informacją o sieci szkół modyfikowanej w związku ze zmianą ustroju 
szkolnego. 
    Zmiana w ustroju szkolnym może spowodować większe wydatki finansowe w związku       
z wprowadzeniem siódmej klasy szkoły podstawowej, bowiem siódmych klas może być 
więcej niż byłoby klas pierwszych gimnazjum. Spowodowane jest to tym, że oddziały 
klasowe  w szkołach podstawowych mają mniejszą liczbę uczniów niż w gimnazjach. 
Kolejnym wydatkiem realizacji reformy mogą być koszty związane ze zmianami w strukturze 
zatrudnienia, które będą znane po złożeniu przez dyrektora arkuszy organizacyjnych, a także 
koszty wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomieszczeń do oddziałów edukacji 
wczesnoszkolnej. 
    Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 
 
 


