Uchwała Nr XXVI/190/2017
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r.
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. 210 ust. 1 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 dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy
Sieroszewice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,
na okres od dnia 1 września 2017 r. od dnia 31 sierpnia 2019 r.
§ 2. Określa się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Sieroszewice, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) Szkoła Podstawowa w Masanowie, adres siedziby szkoły: Masanów, ul. Lipowa 40, 63-405
Sieroszewice;
2) Szkoła Podstawowa w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta, adres siedziby szkoły: Ołobok, ul. Kościelna 16,
63-405 Sieroszewice;
3) Szkoła Podstawowa w Parczewie, adres siedziby szkoły: Parczew, 63-405 Sieroszewice;
4) Szkoła Podstawowa w Rososzycy, adres siedziby szkoły: Rososzyca, ul. Kaliska 3, 63-405
Sieroszewice;
5) Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach, powstała z przekształcenia Zespołu Szkół w Sieroszewicach,
adres siedziby szkoły: 63-405 Sieroszewice, ul. Szkolna 9;
6) Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie, adres siedziby szkoły: Strzyżew, ul. Anny
Wiesiołowskiej 1, 63-405 Sieroszewice;
7) Szkoła Podstawowa w Wielowsi, powstała z przekształcenia Zespołu Szkół w Wielowsi, adres
siedziby szkoły: Wielowieś, ul. Grabowska 2, 63-405 Sieroszewice;
8) Szkoła Podstawowa w Zamościu, adres siedziby szkoły: Zamość 14, 63-520 Grabów nad Prosną.
§ 3. Określa się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na
obszarze Gminy Sieroszewice, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) Obwód Szkoły Podstawowej w Masanowie obejmuje miejscowości: Masanów, Namysłaki;
2) Obwód Szkoły Podstawowej w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta obejmuje miejscowości: Ołobok,
Sławin;
3) Obwód Szkoły Podstawowej w Parczewie obejmuje miejscowości: Bibianki, Parczew, Westrza;
4) Obwód Szkoły Podstawowej w Rososzycy obejmuje miejscowości: Psary, Rososzyca;
5) Obwód Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach obejmuje miejscowości: Bilczew, Latowice,
Sieroszewice;
6) Obwód Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie obejmuje miejscowość: Strzyżew;
7) Obwód Szkoły Podstawowej w Wielowsi obejmuje miejscowość: Wielowieś;
8) Obwód Szkoły Podstawowej w Zamościu obejmuje miejscowości: Biernacice, Kania, Raduchów,
Zamość.
§ 4. Określa się następujący plan sieci prowadzonych przez Gminę Sieroszewice klas
dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, na okres od dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1) Klasy dotychczasowego Gimnazjum w Sieroszewicach prowadzone w Szkole Podstawowej
w Sieroszewicach, powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Sieroszewicach, adres siedziby szkoły:
63-405 Sieroszewice, ul. Szkolna 9;
2) Klasy dotychczasowego Gimnazjum w Wielowsi prowadzone w Szkole Podstawowej w Wielowsi,
powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Wielowsi, adres siedziby szkoły: Wielowieś,
ul. Grabowska 2, 63-405 Sieroszewice.
§ 5. Określa się następujące granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów mających siedzibę
na obszarze Gminy Sieroszewice, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) Obwód klas dotychczasowego Gimnazjum w Sieroszewicach prowadzonych w Szkole Podstawowej
w Sieroszewicach, powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Sieroszewicach, obejmuje
miejscowości: Bibianki, Bilczew, Latowice, Parczew, Psary, Rososzyca, Sieroszewice, Strzyżew,
Westrza;
2) Obwód klas dotychczasowego Gimnazjum w Wielowsi prowadzonych w Szkole Podstawowej
w Wielowsi, powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Wielowsi obejmuje miejscowości:
Biernacice, Kania, Masanów, Namysłaki, Ołobok, Raduchów, Sławin, Wielowieś, Zamość.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/190/2017
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 116, 117 i art. 127 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), z dniem 1 września 2017 r. z dotychczasowej
sześcioletniej szkoły podstawowej tworzy się ośmioletnią szkołę podstawową oraz likwiduje się klasę
pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.
W oparciu o powyższy stan prawny, wypełniając dyspozycję zawartą w art. 206 ust. 1 wymienionej
ustawy, Rada Gminy Sieroszewice w dniu 14 lutego 2017 roku podjęła uchwałę nr XXIV/171/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
W uchwale określono: plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Sieroszewice, granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze
gminy, plan sieci prowadzonych klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych
w szkołach podstawowych, granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów mających siedzibę
na obszarze gminy - na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz projekt
planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę z granicami
ich obwodów, od dnia 1 września 2019 r.
W podjętej uchwale ustalono, że od dnia 1 września 2017 r. dotychczasowe samodzielne
sześcioletnie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Sieroszewice zostaną przekształcone
w ośmioletnie szkoły podstawowe o pełnej strukturze organizacyjnej, tj.:
1) Szkoła Podstawowa w Masanowie,
2) Szkoła Podstawowa w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta,
3) Szkoła Podstawowa w Parczewie,
4) Szkoła Podstawowa w Rososzycy,
5) Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie,
6) Szkoła Podstawowa w Zamościu.
Ponadto, na podstawie art. 191 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy, z dniem 1 września 2017 r. dwa zespoły
publicznych szkół: Zespół Szkół w Sieroszewicach i Zespół Szkół w Wielowsi, składające się ze szkoły
podstawowej i gimnazjum zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe, tj.: Szkołę
Podstawową w Sieroszewicach i Szkołę Podstawową w Wielowsi, w których w latach szkolnych
2017/2018 i 2018/2019 prowadzone będą klasy dotychczasowych gimnazjów.
W Gminie Sieroszewice nie funkcjonują inne samodzielne gimnazja oraz szkoły prowadzone przez
inne, niż gmina organy.
Przy ustalaniu sieci ośmioletnich szkół podstawowych obowiązującej od 1 września 2017 r. Rada
Gminy Sieroszewice wypełnia w szczególności zobowiązania wynikające z ustawy - Przepisy
wprowadzające oraz, opierając się o istniejącą bazę oświatową i odległości uczniów z domu do danej
szkoły, odpowiada na oczekiwania społeczności lokalnych, tj. zachowanie małych wiejskich szkół
o pełnej strukturze organizacyjnej.
Na podstawie art. 208 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające, powyższą uchwałę w dniu 14 lutego
2017 r. przekazano do zaopiniowania Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Poznaniu
oraz na podstawie art. 209 tejże ustawy i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) właściwym związkom zawodowym, tj. Związkowi

Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Sieroszewicach i NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu
Wielkopolska Południowa w Kaliszu.
W dniu 6 marca 2017 r. Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu pozytywnie zaopiniował uchwałę
Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, nie wskazując
zmian, które należy uwzględnić przy podejmowaniu kolejnej uchwały.
Związki zawodowe przedstawiły także swoje opinie - Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział
w Sieroszewicach w dniu 07.03.2017 r. i NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Wielkopolska
Południowa w Kaliszu w dniu 13.03.2017 r.
W związku z powyższym, na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające, Rada Gminy
w terminie do 31 marca 2017 r. powinna podjąć uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, nie wnosząc zmian w stosunku do
pozytywnie zaopiniowanej uchwały podjętej na podstawie art. 206 ust. 1 wymienionej ustawy.
W oparciu o powyższe uzasadnienie podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

