PRolEKT

UCHWAŁA

NR

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kątach Opolskich w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kątach opolskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. zżol7
r., poz.1875), art.II7 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2Ot6 r. - Przepisy wprowadzające ustawę

- Prawo oŚwiatowe (Dz. U. z2OI7 r,,poz.60 ze zm.), w związku z art.88 ust. 1i2 ustawy zdnia14
grudnia 2Ot6 r, - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2OL7 r. poz.59 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski
uchwala, co następuje:

§1
1. Stwierdza się, że z dniem ]. września2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Publiczna Szkoła
Podstawowa w Kątach Opolskich z siedzibą w Kątach Opolskich, ul. Szkolna 8, 46-050 Tarnów opolski,
stała się oŚmioletnią Publiczną Szkołą Podstawową w z siedzibą w Kątach Opolskich, ul, Szkolna 8,
46-050 Tarnów Opolski.
2. Stwierdza się, że z dniem 1września 2Ol7 r, Szkoła Filialna w Przyworach,46-050 Tarnów opolski,
Przywory, ul. Wiejska 83, podporządkowana organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej Publicznej

Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich z siedzibą w Kątach Opolskich, ul. Szkolna 8, 46-050 Tarnów

Opolski, stała się Szkołą Filialną w Przyworach podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej
Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich z siedzibą w Kątach Opolskich, ul. Szkolna 8, 46-

050 Tarnów Opolski.

§z
Obwód Publicznej SzkoĘ Podstawowej w Kątach Opolskich obejmuje w całościmiejscowości Kąty
Opolskie, Przywory, M iedziana.

§3
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielskiPublicznej Szkoły Podstawowej w Kątach opolskich.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ą
Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia"
Przewodniczqcy Rady Gminy Tarnow Opolski

UZASADNlENlE

do uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
szeŚcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej

w Kątach Opolskich w ośmioletnią Publiczną

Szkołę

Podstawową w Kątach Opolskich.
Zgodnie

z art. IL7 ustawy z dnia 14 grudnia

201,6 r.

-

Przepisy wprowadzające ustawę

-

Prawo

oŚwiatowe (Dz. U. z2Ot7 r.,poz.60 ze zm,) z dniem 1września 20L7 r. dotychczasowa sześcioletnia
szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt

1

ustawy - Prawo oświatowe.
Z dniem 1 września 2077 r. dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną
częŚĆ klas sześcioletniej szkoły podstawowej staje się ośmioletniąszkołą podstawową obejmującą

strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

Z dniem 1

września2OI7

r. szkoła filialna

szeŚcioletniej szkole podstawowej staje

podporządkowana organizacyjnie dotychczasowej

się szkołą filialną

podporządkowaną organizacyjnie

oŚmioletniej szkole podstawowej, obejmującą strukturą organizacyjną

te same klasy

szkoty

podstawowej.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią
szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2OI7 r., w drodze uchwały, stwierdza jej
przekształcenie w oŚmioletnią szkołę podstawową zgodnie z ust.

].

lub 2. Przekształcenie szkoły filialnej

zgodnie z ust. 3 stwierdza się w uchwale, o której mowa w zdaniu pierwszym.

Uchwała, o której mowa w ust. 4, stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w
rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo osoba prawna niebędąca jednostką
samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadzące publiczną szkołę podstawową obejmującą
częŚĆ klas szkoły podstawowej może postanowić

o

zwiększeniu liczby klas objętych strukturą

organizacyjną oŚmioletniej szkoły podstawowej obejmującej częśćklas szkoły podstawowej.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo osoba prawna niebędąca jednostką
samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczną szkołę podstawową, której

organizacyjnie jest podporządkowana szkoła filialna, może postanowić
o

bjętych stru ktu rą orga

n

o zwiększeniu liczby

klas

izacyj ną szkoły fi lia l nej.

Organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do stwierdzenia tego
przekształcenia w drodze uchwały.

W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu uchwały należy uznaćza zasadne.

