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PROJEKT 

UCHWAŁA NR ...../....../2017 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia ........................ 2017 r. 

w sprawie projektu 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) 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. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Podkowa Leśna oraz granice obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września 

2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, który stanowi załącznik Nr 1. 
 

§ 2. Ustala się plan sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Podkowa Leśna klas 

drugich i trzecich dotychczasowych publicznych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 

oraz klas trzecich dotychczasowych publicznych gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 

prowadzonych w ośmioletnich szkołach podstawowych, do których włączono dotychczasowe 

gimnazja oraz granice ich obwodów na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia  

31 sierpnia 2019 roku, który stanowi załącznik Nr 2. 

 

§ 3. Ustala się plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasto Podkowa Leśna, a także granice obwodów publicznych 

ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Podkowa Leśna,  

od dnia 1 września 2019 roku, który stanowi załącznik Nr 3. 

 

§ 4. Gimnazjum w Zespole Szkół w Gminie Miasto Podkowa Leśna przy ul. Jana 

Pawła II 20 włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gminie 

Miasto Podkowa Leśna z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 20 na następujących warunkach: 

1) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Gminie Miasto Podkowa Leśna z siedzibą przy 

ul. Jana Pawła II 20 rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku; 

2) Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gminie Miasto Podkowa 

Leśna z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 20  rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018; 

3) Gimnazjum w Zespole Szkół w Gminie Miasto Podkowa Leśna z siedzibą przy  

ul. Jana Pawła II zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku.  

§ 5. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna 05-807 

Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  

Rady Miasta Podkowa Leśna. 
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§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Płaszewska-Opalińska 
/-/ 

Radca prawny 

Wa-8421 

 

 

 



            UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

 

 

 

Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół, w skład którego 

wchodzi Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Publiczne 

Gimnazjum im. Profesora Kazimierz Michałowskiego. 

1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa 

sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stanie się z mocy ustawy 

ośmioletnią szkołą podstawową. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018  

i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą także klasy 

dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. 

Projekt określa  plan sieci publicznych szkół i granice obwodów. 

 

 

 

 

 

Dyrektor MZEAS 

/-/ 

Anna Markowicz 


