UCHWAŁA

NR XXVI/202/2017
RADY GMINY l MIASTA W DRZEWICY
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazJOW
prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica 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, 1579 i 1948) 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
i Miasto Drzewica, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica 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 i Miasto Drzewica publicznych
gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych
w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych
publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych
przez Gminę i Miasto Drzewica na okres od 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3) projekt planu s1ec1 publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę , a także granice obwodów publicznych
ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę i Miasto
Drzewica od dn ia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej
uchwały.

w Drzewicy z siedzibą przy ul. Szkolnej 18
w Drzewicy włącza się do Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków
w Drzewicy z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 7 w Drzewicy na następujących
warunkach:
1)
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy rozpocznie
działalność z dniem 1 września 2017 r.
2)
kształcenie w klasie l Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków
w Drzewicy rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
3)
Gimnazjum im. Jana Pawła 11 w Drzewicy zakończy działalność z dniem
31 sierpnia 2017 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.
§ 4. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy,
ul. Stanisława Staszica 22, a także na stronie Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy i Miasta Drzewica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2. Gimnazjum im . Jana

Pawła 11
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3. Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto
Drzewica, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i
Miasto Drzewica od dnia 1 września 2019 r.

Lp.

Nazwa

szkoły

Adres siedziby szkoły,
adresy ewentualnych innych
lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i

Projekt granic obwodu szkoły od
dnia 1 września 2019 r.

opiekuńczych

l.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy

2.

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Dornasznie

3.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzieach
Dużych

4.

Szkoła Podstawowa w Brzustowcu

Miasto Drzewica, Dąbrówka, Zakościele,

ul. Stanisława Staszica 7
26-340 Drzewica

Strzyżów, Żdżary

ul. Szkolna 18
26-340 Drzewica
Dornaszna 31
26-340 Drzewica
Radzice Duże 169
26-340 Drzewica

Radzice Duże, Radzice Małe, Werówka,
Giełzów, Świerczyna, Trzebina

Brzustowiec 152
26-340 Drzewica

Brzustowiec, Augustów, Krzczonów,
Jelnia

Domaszno, Żardki

Szkoła Filialna w Jelni, klasy I-III
Jelnia 94a
26-340 Drzewica

Jelnia

Szkoła

5.

Szkoła Podstawowa w Idzikawieach

Krzczonów

Filialna w Krzczonowie, klasy I-III
Krzczonów 55a
26-340 Drzewica
Idzikowice 30 b
26-340 Drzewica
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2. Plan sieci prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica publicznych gimnazjów i klas
dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów
dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31
sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa

szkoły

Adres siedziby szkoły,
adresy ewentualnych
innych lokalizacji
prowadzenia zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i

Granice obwodu

szkoły

na

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

teren gminy i miasta Drzewica

teren gminy i miasta Drzewica

opiekuńczych

l.

klasy dotychczasowego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Drzewicy prowadzone w Szkole
Podstawowej im. Polskich
Olimpiiczyków w Drzewicy

ul. Szkolna 18
26-340 Drzewica
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1. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica, a także
granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica, na okres od dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Nazwa

Lp.

szkoły

Adres siedziby szkoły,
adresy ewentualnych innych
lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i

Granice obwodu

szkoły

na:

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

miasto Drzewica, Dąbrówka,
Zakościele, Strzyżów, Żdżary

miasto Drzewica, Dąbrówka,
Zakościele, Strzyżów, Żdżary

Domaszno, Żardki

Domaszno, Żard ki

Radzice Duże, Radzice Małe,
Werówka, Giełzów, Świerczyna,
Trzebi na
Brzustowiec, Augustów,
Krzczonów, Jelnia

Radzice Duże, Radzice Małe,
Werówka, Giełzów, Świerczyna,
Trzebi na
Brzustowiec, August ów,
Krzczonów, Jelnia

Jelnia

Jelnia

Krzczonów

Krzczonów

Idzikowice, Brzuza

Idzikowice, Brzuza

opiekuńczych

l.

2.
3.
4.

Szkoła

Podstawowa im. Polskich
Olimpijczyków w Drzewicy

Szkoła

Podstawowa im. Stefana
Żeromskiego w Dornasznie
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Radzieach Dużych
Szkoła

Podstawowa w Brzustowcu

ul. Stanisława Staszica 7
26-340 Drzewica
ul. Szkolna 18
26-340 Drzewica
Dornaszna 31
26-340 Drzewica
Radzice Duże 169
26-340 Drzewica
Brzustowiec 152
26-340 Drzewica
Szkoła Filialna w Jelni, klasy I-III
Jelnia 94a
26-340 Drzewica

Szkoła Filialna w Krzczonowie, klasy I -III

s.

Szkoła

Podstawowa w Idzikawieach

Krzczonów SSa
26-340 Drzewica
Idzikowice 30 b
26-340 Drzewica
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Uzasadnienie

Obowiązek podjęcia

sieci

szkół

przez

radę

gminy

uchwały

w sprawie projektu dostosowania

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wynika z art. 206

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy

wprowadzające ustawę

oświatowe

- Prawo

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Zgodnie z art. 117 ust. 1 i art. 118 ww. ustawy z dniem 1
wszystkie dotychczasowe

sześcioletnie szkoły

Gminy i Miasta Drzewica

stają się ośmioletnimi szkołami
sześcioletnich

klas I-VI dotychczasowych

ośmioletnich

odpowiednich klas

szkół

szkół

podstawowymi, a uczniowie
stają

podstawowych

podstawowych . W konsekwencji

się

uczniami

powyższego ,

się klasę

l, a w latach

kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum . Na rok szkolny 2017/2018 nie

przeprowadza

się postępowania

Sieć szkół

w Gminie i

2017 r.

podstawowe zlokalizowane na terenie

zgodnie z art. 127 ww. ustawy z dniem 1 września 2017 r. likwiduje
następnych

września

podstawowych od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Mieście

1.

rekrutacyjnego do klasy l dotychczasowego gimnazjum .

Drzewica

Szkoła

przedstawiać się będzie następująco :

Podstawowa

im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy z klasami

dotychczasowego gimnazjum, zlokalizowana w dwóch budynkach,
2. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie,
3.

Szkoła

Podstawowa im.

4.

Szkoła

Podstawowa w ldzikowicach,

5.

Szkoła

Podstawowa w Brzustowcu wraz ze

I-III) oraz
Granice obwodów

Szkołą Filialną

szkół

nie

Mikołaja

ulegają żadnym

Pawła

Dużych,

Szkołą Filialną

w Jelni (klasy

w Krzezonowie (klasy I-III) .

W Gminie Drzewica proponuje
Gimnazjum im. Jana

Kopernika w Radzieach

zmianom.

się

włączenie

z dniem 1 września 2017 r.

11 w Drzewicy do Szkoły Podstawowej im. Polskich

Olimpijczyków w Drzewicy.
Przygotowanie niniejszego projektu
szkół

uchwały poprzedziły

konsultacje z dyrektorami

podstawowych, gimnazjum oraz radami rodziców ze wszystkich

proponowanego trybu wygaszenia gimnazjów,
warunków nauki

pozostającym

możliwości

szkół ,

w zakresie

zapewnienia odpowiednich

w szkole uczniom klas siódmych i ósmych, potrzeb

w zakresie dostosowania warunków lokalowych do wprowadzanych zmian, a
zostały

skonsultowane z pracownikami Kuratorium

Oświaty

w Łodzi.

szkół
także

Nauka w Szkole Podstawowej im . Polskich Olimpijczyków w Drzewicy w okresie
p rzejściowym,

wg

odbywać się będzie

tj . 01 .09.2017 r.- 31.08 .2019 r.,

w dwóch budynkach

następującego podziału:

1. ul. Staszica 7, klasy I-VI
2. ul. Szkolna 18, klasy VII,VIII oraz klasy dotychczasowego gimnazjum .
Od 1

września

w Drzewicy

2019 r. nauczanie w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków

odbywać się będzie

wg

następującego podziału:

1. ul. Staszica 7, klasy I-IV
2. ul. Szkolna 18, klasy V-VIII.
Plusem zaproponowanego
istniejących

obiektów

młodszych

bądź

oświatowych

starszych

rozwiązania

mieście

w

konieczności

bez

Drzewica jest wykorzystanie

ich dostosowania do potrzeb dzieci
związanych

oraz ponoszenia kosztów

specjalistycznych klasopracowni. Zgodnie z art. 236. ust. 1 Przepisów
ustawę

-

Oświatowe ,

Prawo

włączenia

ośm i oletn i ej_ szkoły
niebędących

wprowadzających

nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem

ośmioletniej

gimnazjum do

z utworzeniem

szkoły

stają

podstawowej,

podstawowej. Ww. przepis stosuje

się

się

nauczycielami

odpowiednio do pracowników

nauczycielami, zatrudnionych w dotychczasowym gimnazjum.

Pozostałe szkoły

września

podstawowe od dnia 1

2019 r.

będą realizowały

nauczanie i wychowanie w tych samych strukturach i lokalizacjach , co w okresie
przejściowym ,

tj. 01 .09.2017 r.- 31.08.2019 r ..

Przyjęcie
mieszkańcom

proponowanej

Gminy i Miasta Drzewica

droga dziecka z domu do
wskazane ustawowo
obowiązku

kosztów

zapewniają

podstawowych

łatwy dostęp

dziecka

przejazdu opiekuna dziecka

podstawowej .

Gmina i Miasto Drzewica deklaruje
art.

39

ustawy

środkami

ukończenia
środkami

komunikacji

Jeżeli

wypełnian i e

oświatowe

prawo

publicznej,

przez dziecko 7 lat -

poprzez

są

także

dowożenie

zwrot kosztów

zgodne ze stanem faktycznym.
podstawę

ma charakter intencyjny i stanowi

obligatoryjnych opinii Kuratora

jeżeli

komunikacji publicznej .

Informacje zawarte w uchwale i załącznikach
uchwała

szkoły

do

wszystkim

transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot

rodzice , a do

Niniejsza

zapewni

w której obwodzie dziecko mieszka przekracza

z przepisu

bezpłatnego

przejazdu

szkoły,

odległości,

wyn i kającego

zapewnienie

szkół

sieci

Oświaty

oraz

związków

zawodowych.
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