
PROJEKT 

UCHWAŁA NR .../.../2017 

RADY MIASTA PODKOWA LESNA 

z dnia ………… 2017 r. 

 

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, 

w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy  

i Publiczne Gimnazjum im. Profesora Kazimierza Michałowskiego  

w Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej 

 

  

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 z późn. zm.) oraz  art. 191 ust. 1 - 3  ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 60) uchwala się, co następuje: 

 

§1. Stwierdza się przekształcenie Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, w skład którego 

wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Publiczne Gimnazjum  

im. Profesora Kazimierza Michałowskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.  

 

§2. Przekształcenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, nastąpiło z dniem  

1 września 2017 r. 

 

§3. Obwód Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej 

obejmuje w całości Miasto Podkowa Leśna w jego granicach administracyjnych. 

 

§4. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie akt założycielski Szkoły Podstawowej 

im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej z siedzibą w Mieście Podkowa Leśna, przy  

ul. Jana Pawła II 20. 

   

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Monika Płaszewska-Opalińska 

/-/ 

Radca prawny 

Wa-8421 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Podkowie 

Leśnej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy  

i Publiczne Gimnazjum im. Profesora Kazimierza Michałowskiego  

w Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej 

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60) 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.  
 

Rada Miasta, jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 

dotychczasowy zespól publicznych szkół, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w drodze 

uchwały stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Powyższa 

uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej (art. 191 ustawy). 
 

Kwestia imienia szkoły – wg wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej imię wskazuje 

organ prowadzący spośród imion szkół wchodzących w skład zespołu szkół.  

Po uzgodnieniach z Dyrekcją Zespołu Szkół oraz z uwagi na historyczne imię Szkoły 

Podstawowej Bohaterów Warszawy, proponuje się aby ośmioletnia Szkoła Podstawowa 

utrzymała dotychczasowe imię Bohaterów Warszawy. 
 

W przypadku statutów szkół wymienionych powyżej zostały zachowane kompetencje rady 

szkoły i rady pedagogicznej w zakresie przygotowywania i uchwalania statutów. 
 

Podjęcie powyższej uchwały pozwoli Dyrekcji Szkoły na rozpoczęcie działań 

organizacyjnych jak zmiana NIP, REGON, wymiana tablic na szkole, pieczęci itd. 
 

Mając powyższe na uwadze wnosimy o podjęcie stosownej uchwały. 

 

 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 


