
Projekt

z dnia  1 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 30 stycznia 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. Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany, a także granice 
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany, 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 Łubniany publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych 
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów 
dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę 
Łubniany na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do 
niniejszej uchwały;

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także 
granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany, 
od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu  włącza się do Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana 
Bosko w Luboszycach na następujących  warunkach:

1) Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach rozpocznie się w roku 
szkolnym 2017/2018.

3) Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu  zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104), a także  na stronie  internetowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Łubniany

z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Łubniany na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Granice obwodu szkoły na:
Lp. Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły, 
adresy ewentualnych innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019

1. Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Jełowej

ul. Wolności 15, Jełowa Jełowa, Grabie, Kobylno Jełowa, Grabie, Kobylno

2. Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Brynicy

ul. Powstańców Śl. 47, Brynica Brynica Brynica 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa  im. 
Powstańców Śląskich w Łubnianach

ul. Opolska 51, Łubniany Łubniany, Masów, Dąbrówka 
Łubniańska 

Łubniany, Masów, Dąbrówka 
Łubniańska 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Ks. 
Jana Bosko w Luboszycach

ul. Szeroka 12, Biadacz
  ul. Szkolna 4, Luboszyce

Luboszyce, Biadacz, Kolanowice, Kępa Luboszyce, Biadacz, Kolanowice, 
Kępa
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Łubniany

z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Łubniany 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.

Granice obwodu szkoły na

Lp. Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły, 
adresy ewentualnych innych 
lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych 
i opiekuńczych

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019

1. Klasy Publicznego  Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Biadaczu 
prowadzone w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Ks. Jana Bosko 
w Luboszycach

ul. Szeroka 12, Biadacz
  ul. Szkolna 4, Luboszyce

Jełowa, Kobylno,, Grabie, Łubniany, Masów, 
Dąbrówka Łubniańska, Luboszyce, Kolanowice, 

Kępa, Biadacz

Jełowa, Kobylno,, Grabie, Łubniany, Masów, 
Dąbrówka Łubniańska, Luboszyce, 

Kolanowice, Kępa, Biadacz

Id: 02020036-18FF-474A-870F-56476BE07D89. Projekt Strona 1



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Łubniany

z dnia 30 stycznia 2017 r.

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany, a także granice obwodów publicznych 
ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

Lp. Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły, 
adresy ewentualnych innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych

Projekt granic obwodu szkoły od dnia 
1 września 2019 r.

1. Publiczna Szkoła Podstawowa  w Jełowej ul. Wolności 15, Jełowa z Jełowa, Grabie, Kobylno

2. Publiczna Szkoła Podstawowa  w Brynicy ul. Powstańców Śl. 47, Brynica Brynica 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Śląskich 

w Łubnianach
ul. Opolska 51, Łubniany Łubniany, Masów, Dąbrówka 

Łubniańska 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach ul. Szeroka 12, Biadacz 

 ul. Szkolna 4, Luboszyce
Luboszyce, Biadacz, Kolanowice, Kępa
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UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wynika z art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. 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

sześcioletnia 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 2017r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy

dotychczasowego gimnazjum, a 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 wygaszenia gimnazjum. Jeśli gimnazjum jest w

zespole ze szkołą podstawową lub szkołą ponadgimnazjalną przewidują przekształcenie zespołu z

mocy ustawy odpowiednio w szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, zaś w przypadku

gimnazjów funkcjonujących "samodzielnie" oraz gimnazjów integracyjnych, sportowych,

mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych lub z oddziałami integracyjnymi, sportowymi,

dwujęzycznymi przewidują różne możliwości przekształceń lub włączeń, pozostawiając decyzję

organowi prowadzącemu.

Gmina Łubniany jest organem prowadzącym jedno Publiczne Gimnazjum w Biadaczu. Jest to

gimnazjum funkcjonujące samodzielnie. W związku z tym, że Publiczne Gimnazjum w Biadaczu

znajduje się w bardzo bliskiej lokalizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach oraz z

uwagi na warunki demograficzne w naszej gminie, wskazujące na brak potrzeby powoływania

kolejnej szkoły podstawowej w tym rejonie, proponuje się włączenie Publicznego Gimnazjum do

Szkoły Podstawowej w Luboszycach. Od 01.09.2017r. planuje się funkcjonowanie Publicznej

Szkoły Podstawowej w Luboszycach w dwóch lokalizacjach: Luboszycach oraz w Biadaczu. W

okresie przejściowym tj. w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 dzieci z klas V – VIII

uczęszczałyby do Biadacza ze względu na lepszą infrastrukturę obiektu w Biadaczu. Szkoła w

Biadaczu zapewni starszym uczniom lepsze warunki lokalowe, wyposażona jest w pracownie

przedmiotowe oraz pełnowymiarową salę gimnastyczną. Dzieci młodsze z klas I-IV uczęszczałyby

do szkoły w Luboszycach, gdzie szkoła w Luboszycach posiada plac zabaw, siłownie zewnętrzną,

dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, dużą salę świetlicową (120 m kw.), gdzie dzieci mają

wydzielony kąciki zabaw z różnorodnym sprzętem, zapewnione codziennie obiady, wydawane w

stołówce w pełni wyposażonej. Szkoła ta nie posiada jednak pełnowymiarowej sali gimnastycznej

ani pracowni przedmiotowych, ale jej wielkość zapewni komfortowe warunki nauki dla dzieci

młodszych, jednak nie zapewniłaby komfortowej nauki dla dzieci z klas –I-VIII, gdyż nie posiada

odpowiednich warunków lokalowych. Po okresie przejściowym tj. od roku szkolnego 2019/2020

do obiektu w Biadaczu zaczęłyby uczęszczać także dzieci z klasy IV.

Przygotowanie niniejszego projektu uchwały poprzedziły konsultacje z dyrektorami szkół

podstawowych oraz gimnazjum, w zakresie proponowanego włączenia gimnazjum do szkoły

podstawowej, możliwości zapewnienia odpowiednich warunków nauki pozostającym w szkole
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uczniom klas siódmych i ósmych, potrzeb szkół w zakresie dostosowania warunków lokalowych

do wprowadzanych zmian. Granice obwodów szkół pozostały bez zmian.

Zmiana w ustroju szkolnym spowoduje większe wydatki finansowe w związku z wprowadzeniem

siódmej klasy szkoły podstawowej, bowiem siódmych klas będzie więcej niż byłoby klas

pierwszych gimnazjum. Spowodowane jest to większą liczbą szkół podstawowych niż gimnazjów,

a oddziały klasowe w szkołach podstawowych mają mniejszą liczbę uczniów niż w gimnazjach.

Kolejnym wydatkiem dotyczącym realizacji reformy będą koszty związane ze zmianami w

strukturze zatrudnienia, które będą znane po złożeniu przez dyrektorów szkół arkuszy

organizacyjnych, a także koszty wyposażenia pracowni przedmiotowych. Minister Edukacji

Narodowej wskazuje, że zapewnia te pieniądze w subwencji oświatowej oraz z rezerwy 0,4 proc.

subwencji oświatowej.

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 możliwości realizacji obowiązku szkolnego.
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